
คูมือสำหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลเปอยนอย อำเภอเปอยนอย จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กำหนดใหการโฆษณาดวยการ

ปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทำไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปน

การกระทำของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอำนาจกระทำได หรือเปนการ

โฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตาม

กฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถ่ิน และการโฆษณาดวยการ

ปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพ่ือใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่

อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูดวย จะตองขอ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน 

 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอำนาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้น

ภายในเวลาที่กำหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือ

ภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

 เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่

สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีคำรับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต

หมดอายุ 

(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขอ

อนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน 

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณครอม

ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวน

ธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราช

อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 



 

 ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และตอง

กำหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 

(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน 

 เม่ือไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ โดย

แสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 

 การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

หมายเหตุ : 

 

      กรณีคำขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน

ขณะนั้น 

ผูรับคำขอและผูยื่นคำขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกำหนดระยะเวลาให 

ผูยื่นคำขอดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูย่ืนคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูรับคำขอ 

จะดำเนินการคนืคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

      พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูย่ืนคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอ

หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 

 

      กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคำรอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผน

ปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดำเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถ

ออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน 

 

      หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 

แหงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
(หมายเหตุ: (วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาที่ใหบริการจริง) 
))  
ที่ทำการเทศบาลตำบลเปอยนอย/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 7 วัน 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูยื่นคำขอยื่นคำรองขออนุญาต พรอมเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือใหเจาหนาที่ตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา 
))  

4 ชั่วโมง เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

2) การพิจารณา 
เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อำนาจอนุญาตไดพิจารณา 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา   
))  

1 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

3) การพิจารณา 
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ เทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องคการบริหารสวนตำบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา  ))  

5 วัน เทศบาลตำบลเปอย
นอย อำเภอเปอยนอย 

จังหวัดขอนแกน 
 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
แบบคำรองขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

แผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว 
ฉบับจริง 2 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา 
ฉบับจริง 2 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูย่ืนคำรอง พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนบุคคลธรรมดา และยื่นคำรองดวย
ตนเอง) 

- 

5) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูขออนุญาต พรอมรับรอง
สำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืน
ยื่นคำรองแทน) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืน
ยื่นคำรองแทน) 

- 

7) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูย่ืนแทน พรอมรับรองสำเนา
ถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืน
ยื่นคำรองแทน) 

8) 
 

สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผูมี
อำนาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกตอง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูย่ืนคำรองดวยตนเอง) 

- 

9) 
 

สำเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอม
รับรองสำเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูย่ืนคำรองดวยตนเอง) 

- 

10) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล 
ผูย่ืนคำรอง พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูย่ืนคำรองดวยตนเอง) 

- 

11) 
 

สำเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผูมี
อำนาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสำเนาถูกตอง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคำรองแทน) 

- 

12) 
 

สำเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอม
รับรองสำเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคำรองแทน) 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
13) 

 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูมอบอำนาจ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคำรองแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอำนาจใหทำการแทน พรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สำเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคำรองแทน) 

- 

15) 
 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูรับมอบอำนาจ ผูย่ืนคำรอง
แทน พรอมรับรองสำเนาถูกตองง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูยื่นคำรองเปนนิติบุคคล และผูมอีำนาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูยื่นคำรองแทน) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อ

การโฆษณาที่เปนการคา  
 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อ
การโฆษณาอื่นๆ ท่ีไมเปนการคา  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลเปยนอย อำเภอเปอยนอย  จังหวัดขอนแกน 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 150 ถ.ราษฎรประชาสันติ์  ต.เปอยนอย  อ.เปอยนอย  จ.ขอนแกน  / โทร. 043 – 
494119  / www.puainoi.go.th))  

2) ศูนยดำรงธรรมอำเภอเปอยนอย 



ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
(หมายเหตุ: (โทรศัพทหมายเลข 043 - 494024))  

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรม รส.1 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 
 

 

ช่ือกระบวนงาน: (ใสชื่อกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: (ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: (ใสชื่อ ก.ม.ที่ใหอำนาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ: (ใสระดับผลกระทบ) 

พื้นท่ีใหบริการ: (ใสพ้ืนที่ใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กำหนดระยะเวลา: (ใสกฎหมายที่กำหนดระยะเวลา)  

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด) 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ท ี



 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน  

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด  

 จำนวนคำขอที่นอยที่สุด  

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศนูยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


