
คูมือสําหรับประชาชน
(คูมือกลางสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น)

งานท่ีใหบริการ การโฆษณาดวยการปด  ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ

ขอบเขตการใหบริการ

สถานท่ี/ชองทางใหบริการ                                ระยะเวลาเปดใหบริการ
๑. สํานักปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ วันจันทร  ถึง  วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

๒. ระบุชองทางในการขออนุญาตอ่ืนๆ (ถามี) ระบุระยะเวลาเปดใหบริการของชองทางท่ี ๒ (ถามี)

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
๑. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง  พ.ศ.๒๕๕๓

กําหนดใหการโฆษณาดวยการปด ท้ิง  หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระทําไดก็ตอเม่ือ
ไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืน
หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ  ณ
สถานท่ีซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพ่ือการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหง
รัฐสมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือตนไม เพ่ือใหทราบชื่อเจาของผูครอบครอง ชื่ออาคาร  เลขท่ีอาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการ
เขาไปและออกจากอาคาร

๒.กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆ
รวมอยูดวยจะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน

๓.การโฆษณาดวนการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด
รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นในเวลาท่ีกําหนด และหากเปนกรณีท่ีมีขอความหรือภาพท่ีมี
ผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผู
โฆษณาตามท่ีไดใชจายไปจริง



๔.เจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ี จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ
หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้

(๑)ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน

(๒)มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมือ
หนังสืออนุญาตหมดอายุ

(๓)ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพท่ีใชในการ
โฆษณาหรือจะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขอ
อนุญาตเลนการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน

(๔)ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณท่ีหามติดตั้งปายโฆษณา
ซึ่งไดแกบริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขาม
เกาะกลางถนน สวนหยอม สวนสาธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในท่ีสาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้ง
เพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล

๕.ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี ตองแสดงเขตทองท่ีท่ีอนุญาตไวใน
หนังสืออนุญาต และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้

(๑)การโฆษณาท่ีเปนการคา ครั้งละไมเกิน ๖ วัน
(๒)การโฆษณาท่ีไมเปนการคา  ครั้งละไมเกิน ๓๐ วัน
๖.เม่ือไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาท่ี โดยแสดงเลขท่ี และวัน เดือน ป ท่ีไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรอืใบปลิวดวย
๗.การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณ โดยไมไดรับอนุญาต

จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ี หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาต
ตองระวางโทษปรับ

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ
ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ

๑.ผูท่ีประสงคจะขออนุญาตโฆษณาดวยการปด ท้ิง สวนสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ
ยื่นคํารองขออนุญาต พรอมเอกสารหลักฐานประกอบ
การขออนุญาต
(ระยะเวลา ๓๐ นาที – ๒ ชั่วโมง) (ระบุระยะเวลาจริงท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการ)
๒.เจาหนาท่ีตรวจสอบคํารองขออนุญาต และเอกสาร หลัก สวนสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
ฐานประกอบการขออนุญาต สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ
(ระยะเวลา ๓๐ นาที – ๒ ชั่วโมง) (ระบุระยะเวลาจริงท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินใหบริการ)
๓. เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนา สวนสาธารณะสุขและสิ่งแวดลอม
ท่ีผูมีอํานาจอนุญาตไดพิจารณา (ระยะเวลา ๐.๕ วัน              สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ
๔.การพิจารณาและการออกหนังสืออนุญาต (ภายใน ๗ วัน เจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาท่ีผู



นับแตวันยื่นคํารองขออนุญาต) หมาเหตุ : กรณีขอขัดของ อนุญาต หรือผูไดรับมอบอํานาจตามกฎหมาย
เก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง
ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว หรือพบ
ในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมาย
อ่ืนกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออก
หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตกราบภายใน ๓ วัน นับแตวันตรวจ
พบขอขัดของ แตจะไมเกิน ๗ วัน นับแตวันยื่นคํารองขออนุญาต

ระยะเวลา
ใชระยะเวลาท้ังสิ้น  ไมเกิน ๗ วัน  นับแตวันรับคํารอง

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
๑. แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.๑) จํานวน ๑ ฉบับ
๒. แผนผังแสดงเขตท่ีจะปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว จํานวน ๒ ชุด
๓. ตังอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณา                     จํานวน ๒ ชุด
๔. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผูยื่นคํารองขออนุญาต  ดังนี้

๔.๑ กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา และยื่นดวยคํารองตนเอง
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นคํารอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๒ กรณีผูยื่นคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืนยื่นคํารองแทน
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  จํานวน ๑ ฉบับ
- หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป                      จํานวน ๑ ฉบับ
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูยื่นแทน  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง    จํานวน ๑ ฉบับ

๔.๓ กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจดัการแทนนิติบุคคลเปนคนยื่นคํารองดวยตัวเอง
- สําเนาหลักฐานหนังสือรองรับการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผูมีอํานาจ         จํานวน ๑ ฉบับ

จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
- สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอมรับรอง  จํานวน ๑ ฉบับ

สําเนาถูกตอง  และประทับตรานิติบุคคล
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล ผูยื่นคํารอง จํานวน ๑ ฉบับ

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๔.๔ กรณีผูยื่นคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปน

ผูยื่นคํารองแทน
- สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผูมีอํานาจ  จํานวน ๑ ฉบับ

จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
-สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พรอมรับรอง จํานวน ๑ ฉบับ
สําเนาถูกตองและประทับตรา

-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลผูมอบอํานาจ   จํานวน ๑ ฉบับ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน  พรอมปดอากรแสตมป                           จํานวน ๑ ฉบับ



-สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ผูยื่นคํารองแทน                จํานวน ๑ ฉบับ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

คาธรรมเนียม
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ  จะเรียกคาเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตราดังนี้

๑. หนังสืออนุญาตใหปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณา
ท่ีเปนการคา                                                                  ฉบับละ ๒๐๐ บาท

๒. หนังสืออนุญาตใหปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืน
ท่ีไมเปนการคา                                                               ฉบับละ ๑๐๐ บาท

๓. แผนประกาศหรือแผนปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาท่ีเปนการคาหรือโฆษณาอ่ืน ๆ
รวมอยูดวย จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามขอ ๑ หรือขอ ๒ แลวแตกรณี

การรับเรื่องรองเรียน
ถาการบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเสือ หมายเลขโทรศัพท ๐๔๓ – ๗๙๐๗๙๙ หรือ 089-3989083
website: Muangsua.go.th/

ตัวอยางแบบฟอรม
(แสดงตัวอยางแบบฟอรม  ร.ส. ๑ (ฉบับจริงท่ีใชในการขออนุญาต) และตัวอยางการเก็บขอมูล)
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