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คู่มือสําหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทงิหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิในทีสาธารณะ 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

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

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทวัไป  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะอบต.

บางปลาม้าภคัชชัญาสําเนาคูมื่อประชาชน 21/07/2015 21:11  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางปลามา้  10/2 หมู่ที 5 ตําบลบางปลามา้อําเภอบางปลามา้

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 72150 โทรศพัท์/โทรสาร : 

 0-3545-7204-5 website: www.bangplama.go.th 

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ (วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (เวน้วนัหยดุราชการ) 

ตงัแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
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(ระบรุะยะเวลาทีใหบ้ริการจริง) 

) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณาด้วย

การปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะจะกระทําได้ตอ่เมือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้าพนกังาน

ท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีและต้องปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในหนงัสืออนญุาตด้วยเว้น

แตเ่ป็นการกระทําของราชการสว่นท้องถินราชการสว่นอืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานทีมีอํานาจกระทําได้หรือเป็น

การโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศณสถานทีซึงราชการสว่นท้องถินจดัไว้เพือการนนัหรือเป็นการโฆษณาในการ

เลือกตงัตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตงัสมาชิกสภานิติบญัญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถินและการ

โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพือให้ทราบชือเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชือ

อาคารเลขทีอาคารหรือข้อความอืนเกียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร 

กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตงัทีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอืนๆรวมอยู่ด้วยจะต้องขอ

อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายนีด้วยเช่นกนั 

การโฆษณาด้วยการปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน

หรือพนกังานเจ้าหน้าทีหรือได้รับอนญุาตแตมิ่ได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการรับอนญุาตเจ้าพนกังาน

ท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีมีอํานาจสงัเป็นหนงัสือให้ผู้โฆษณาปลดรือถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือภาพนนั

ภายในเวลาทีกําหนดและหากเป็นกรณีทีมีข้อความหรือภาพทีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ

ประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีมีอํานาจปลดถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือ

ภาพนนัได้เองโดยคดิคา่ใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามทีได้ใช้จา่ยไปจริง 

เจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีจะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที

สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี 

(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บปลดรือถอนขดูลบหรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมือหนงัสืออนญุาต

หมดอาย ุ

(3) ในกรณีทีมีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรืองใดต้องได้รับอนมุตัิข้อความหรือภาพทีใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง

ปฏิบตัิตามกฎหมายใดต้องได้รับอนมุตัิหรือได้ปฏิบตัิตามกฎหมายนนัแล้วอาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ

อนญุาตเรียไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิวเป็นต้น 

(4) ในกรณีทีเป็นการโฆษณาด้วยการติดตงัป้ายโฆษณาต้องไมอ่ยู่ในบริเวณทีห้ามติดตงัป้ายโฆษณาซึงได้แก่บริเวณ

คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดนิข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม

สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึงอยูใ่นทีสาธารณะเว้นแตเ่ป็นการติดตงัเพือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราช
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อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 

ในการอนญุาตเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีต้องแสดงเขตท้องทีทีอนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาตและต้อง

กําหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี 

(1) การโฆษณาทีเป็นการค้าครังละไมเ่กิน 60 วนั 

(2) การโฆษณาทีไมเ่ป็นการค้าครังและไมเ่กิน 30 วนั 

เมือได้รับอนญุาตแล้วให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีโดย

แสดงเลขทีและวนัเดือนปีทีได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย 

การโฆษณาด้วยการปิดทิงหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน

หรือพนกังานเจ้าหน้าทีหรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเงือนไขทีกําหนดในหนงัสืออนญุาตต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพนับาท 

 

หมายเหต ุ: 

 

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนนั 

ผู้ รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ 

ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไมด่ําเนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้ รับคําขอ 

จะดําเนินการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

 

พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพิ่จารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ

หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนนัเรียบร้อยแล้ว 

 

กรณีมีข้อขดัข้องเกียวกบัการพิจารณาอนญุาตซงึจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผน่

ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอืนก่อนจะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลทีไม่

สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้องแตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 

 

หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง

พระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 



4/9 
 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยืนคําขอยืนคําร้องขอ

อนญุาตพร้อมเอกสาร

หลกัฐานเพือให้เจ้าหน้าที

ตรวจสอบ 
 

4 ชวัโมง องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรืองให้เจ้าพนกังาน

ท้องถินหรือพนกังาน

เจ้าหน้าทีผู้มีอํานาจ

อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ

อนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร

สว่นตําบลบาง

ปลาม้าอําเภอ

บางปลาม้า

จงัหวดั

สพุรรณบรีุ 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําร้องขอ

อนญุาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต

ทีจะปิดทิงหรือ

โปรยแผน่

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

ตวัอย่างของแผน่

ประกาศหรือ

ใบปลิวทีจะ

โฆษณา 

- 2 0 ชดุ - 

4) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ยืนคําร้องพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา

และยืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

5) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ขออนญุาตพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา

แตม่อบให้บคุคล

อืนยืนคําร้องแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นบคุคลธรรมดา

แตม่อบให้บคุคล

อืนยืนคําร้องแทน) 

7) สําเนาบตัร - 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประจําตวั

ประชาชนของผู้

ยืนแทนพร้อม

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

เป็นบคุคลธรรมดา

แตม่อบให้บคุคล

อืนยืนคําร้องแทน) 

8) 

สําเนาหลกัฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบคุคลซึงผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

รับรองสําเนา

ถกูต้องและ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคลเป็น

ผู้ยืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง

และประทบัตรา

นิติบคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคลเป็น

ผู้ยืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 

10) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคลผู้

ยืนคําร้องพร้อม

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคลเป็น

ผู้ยืนคําร้องด้วย

ตนเอง) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองสําเนา

ถกูต้อง 

11) 

สําเนาหลกัฐาน

หนงัสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบคุคลซึงผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

รับรองสําเนา

ถกูต้องและ

ประทบัตรานิติ

บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

มอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ยืนคําร้อง

แทน) 

12) 

สําเนาหลกัฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง

และประทบัตรา

นิติบคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

มอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ยืนคําร้อง

แทน) 

13) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคลผู้

มอบอํานาจ

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

มอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ยืนคําร้อง

แทน) 

14) หนงัสือมอบ - 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง



8/9 
 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

มอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ยืนคําร้อง

แทน) 

15) 

สําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนของ

ผู้ รับมอบอํานาจ

ผู้ยืนคําร้องแทน

พร้อมรับรอง

สําเนาถกูต้องง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยืนคําร้อง

เป็นนิติบคุคลและ

ผู้มีอํานาจจดัการ

แทนนิตบิคุคล

มอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ยืนคําร้อง

แทน) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทงิหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาทีเป็นการค้า  

 

ค่าธรรมเนียม200 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทงิหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาอืนๆทีไม่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม100 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลบางปลาม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ  10/2 ม. 5 ต.บางปลา

ม้าอ.บางปลาม้าจ.สพุรรณบรีุ 72150 โทรศพัท์  035-457205 โทรสาร 035-457205 ตอ่ 120 

www.bangplama.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบฟอร์มรส.1 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 02/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางปลา

ม้าอําเภอบางปลาม้าจงัหวดั

สพุรรณบรีุสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


