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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลวิในทีส่าธารณะ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิน่ 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบยีบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือ

ใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ- องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ  จงัหวัด

ขอนแกน 40110  โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ  

 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย

การปดทิง้หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนงัสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
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ทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวน

แตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําไดหรือเปน

การโฆษณาดวยการปดแผนประกาศณสถานที่ซึง่ราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการ

เลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภานติิบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิน่หรือผูบริหารทองถิน่และการ

โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่อ

อาคารเลขที่อาคารหรือขอความอ่ืนเกีย่วกบัการเขาไปและออกจากอาคาร 

กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังทีม่ีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูดวยจะตองขอ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกนั 

การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิน่

หรือพนกังานเจาหนาทีห่รือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กาํหนดในการรับอนุญาตเจาพนกังาน

ทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนงัสือใหผูโฆษณาปลดร้ือถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนัน้

ภายในเวลาทีก่ําหนดและหากเปนกรณีทีม่ีขอความหรือภาพทีม่ีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชนหรือลามกอนาจารเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือ

ภาพนัน้ไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที่จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิง้หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่

สาธารณะในกรณีดังตอไปนี ้

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผูขออนญุาตวาจะเกบ็ปลดร้ือถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมือ่หนงัสืออนุญาต

หมดอาย ุ

(3) ในกรณีทีม่ีกฎหมายกาํหนดใหการโฆษณาในเร่ืองใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทกิารขออนุญาตเลนการพนันการขอ

อนุญาตเร่ียไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิว้เปนตน 

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณทีห่ามติดต้ังปายโฆษณาซึ่งไดแกบริเวณ

ครอมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอม

สวนธารณะถนนตนไมและเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะเวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธีรัฐพธิีหรือการตอนรับราช

อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

ในการอนุญาตเจาพนกังานทองถิน่หรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองทีท่ี่อนญุาตไวในหนงัสืออนุญาตและตอง

กําหนดอายุของหนังสืออนญุาตภายใตหลักเกณฑดังนี ้

(1) การโฆษณาที่เปนการคาคร้ังละไมเกิน 60 วนั 

(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาคร้ังและไมเกิน 30 วัน 

เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาทีโ่ดย
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แสดงเลขที่และวันเดือนปที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 

การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิน่

หรือพนกังานเจาหนาทีห่รือฝาฝนไมปฏิบติัตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพนับาท 

 

หมายเหตุ : 

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น 

ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทกึสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกนัพรอมกําหนดระยะเวลาให 

ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ 

จะดําเนนิการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

พนกังานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนบัระยะเวลาดําเนนิงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนนิการแกไขคําขอ

หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบนัทกึสองฝายนัน้เรียบรอยแลว 

กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนญุาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผน

ปลิวหรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลทีไ่ม

สามารถออกหนงัสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน 

หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตวนัที่พจิารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง

พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื่นคําขอยืน่คํารองขอ

อนุญาตพรอมเอกสาร

หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่

ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพทัยา 

) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองใหเจาพนักงาน

ทองถิน่หรือพนักงาน

เจาหนาที่ผูมีอํานาจ

อนุญาตไดพิจารณา 
 

1 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพทัยา 

) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ

อนุญาต 
 

5 วัน กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิน่ 

(หนวยงาน

ผูรับผิดชอบคือ

เทศบาล.....(ระบุ

ชื่อ) 

องคการบริหาร

สวนตําบล

.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพทัยา  ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคํารองขอ

อนุญาตโฆษณา 

- 1 0 ฉบับ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(แบบร.ส.1) 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ที่จะปดทิ้งหรือ

โปรยแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอยางของแผน

ประกาศหรือ

ใบปลิวที่จะ

โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ยื่นคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

และยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

5) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

ขออนุญาตพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนยืน่คํารองแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล

อ่ืนยืน่คํารองแทน) 

7) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผู

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนบุคคลธรรมดา

แตมอบใหบุคคล
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ยื่นแทนพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

อ่ืนยืน่คํารองแทน) 

8) 

สําเนาหลักฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานติิ

บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 

10) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

ยื่นคํารองพรอม

รับรองสําเนา

ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเปน

ผูยื่นคํารองดวย

ตนเอง) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) 

สําเนาหลักฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึ่งผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสําเนา

ถูกตองและ

ประทับตรานติิ

บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูยืน่คํารอง

แทน) 

12) 

สําเนาหลักฐาน

แสดงการเปนผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูยืน่คํารอง

แทน) 

13) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของผูมี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู

มอบอํานาจ

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูยืน่คํารอง

แทน) 

14) 

หนงัสือมอบ

อํานาจใหทําการ

แทนพรอมปด

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อากรแสตมป แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูยืน่คํารอง

แทน) 

15) 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนของ

ผูรับมอบอํานาจ

ผูยื่นคํารองแทน

พรอมรับรอง

สําเนาถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง

เปนนิติบุคคลและ

ผูมีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบใหบุคคลอ่ืน

เปนผูยืน่คํารอง

แทน) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา  

 

คาธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) หนังสืออนุญาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาอ่ืนๆที่ไมเปนการคา  

คาธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน - องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 4011 0 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 

หมายเหตุ- 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

หมายเหตุ- 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบฟอรมรส.1 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


