
คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่

สาธารณะ 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ .ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณาด้วยการปิดท้ิง

หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน

เจ้าหน้าท่ีและต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้นแต่เป็นการกระท าของราชการ

ส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณ

สถานที่ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง

อาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขท่ีอาคารหรือข้อความอ่ืนเก่ียวกับการเข้าไปและออก

จากอาคาร 

กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน  

การโฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจส่ังเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนดและ

หากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้

โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีจะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ  

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขอ

อนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น 

(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่บริเวณคร่อมถนน

หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้

และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของ

รัฐบาล 

ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้องก าหนด

อายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้  

(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาท่ีไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีโดยแสดง

เลขท่ีและวันเดือนปีท่ีได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย  

การโฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าท่ีหรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท  

 

หมายเหตุ : 

 

กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 

ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 

ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้รับค าขอ  

จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  

 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่น



เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  

 

กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวหรือพบ

ในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถออกหนังสืออนุญาต

ให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน 

 

หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 

 

 

 

 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 
บาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ถนนมลิวรรณต าบลกุดกว้างอ าเภอหนอง
เรือจังหวัดขอนแก่น 40210/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาท่ีให้บริการจริง) 

)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :7 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานเพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา 
)) 

4 ชั่วโมง กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 

 

2) การพิจารณา 
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีผู้มี

อ านาจอนุญาตได้พิจารณา 

(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) 
องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 

เมืองพัทยา 
)) 

1 วัน กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น 

 

3) การพิจารณา 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบคือเทศบาล.....(ระบุชื่อ) 

องค์การบริหารส่วนต าบล.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา  )) 

5 วัน กรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

แบบค าร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบร.ส.1) 

ฉบับจริง1ฉบับ 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ- 

2) 

 

แผนผังแสดงเขตท่ีจะปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  

ฉบับจริง2ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณา 
ฉบับจริง2ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้องพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดาและยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

5) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่นค า
ร้องแทน) 

- 

6) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์  

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่นค า
ร้องแทน) 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นแทนพร้อมรับรองส าเนา

ถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่นค า

ร้องแทน) 

- 

8) 
 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มี
อ านาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา

นิติบุคคล 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

9) 

 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

10) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผู้ยื่นค าร้องพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

11) ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มี - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 อ านาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรา

นิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

12) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล 

ฉบับจริง0ฉบับ 
ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

13) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล

ผู้มอบอ านาจพร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

14) 

 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์  

ฉบับจริง1ฉบับ 
ส าเนา0ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

15) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจผู้ยื่นค าร้อง

แทนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องง 
ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) หนังสืออนุญาตให้ปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ
โฆษณาท่ีเป็นการค้า  

 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
 

 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ

โฆษณาอื่นๆท่ีไม่เป็นการค้า  
(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.kudkwang.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ 0 4329 6358 
3. โทรสาร  0 4329 6358  

4. ทางไปรษณีย์ส านักงานเทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็นตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกุดกว้าง  

)) 

2) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) แบบฟอร์มรส.1 
(หมายเหตุ: -) 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส านักกฎหมายและ

ระเบียบท้องถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

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

ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 7.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การโฆษณาด้วยการปิดท้ิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


