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คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลวิในท่ีสาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลต าบลบางเสร่ อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลวิในท่ีสาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการเทศบาลต าบลบางเสร  

อ าเภอสตัหีบ จงัหวดัชลบุรี 
/ติดต อดว้ยตนเองณหน วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ(วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาทีใ่หบ้ริการจริง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลวิในท่ีสาธารณะจะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับหนงัสอือนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอือนญุาตด้วยเว้น
แตเ่ป็นการกระท าของราชการสว่นท้องถ่ินราชการสว่นอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้หรือเป็น
การโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศณสถานท่ีซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินจดัไว้เพื่อการนัน้หรือเป็นการโฆษณาในการ
เลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลอืกตัง้สมาชิกสภานิติบญัญัติแหง่รัฐสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและการ
โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครองอาคารช่ือ
อาคารเลขท่ีอาคารหรือข้อความอ่ืนเก่ียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูด้่วยจะต้องขอ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนีด้้วยเช่นกนั 
การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลวิในท่ีสาธารณะโดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือพนกังานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนญุาตแตมิ่ได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการรับอนญุาตเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสัง่เป็นหนงัสอืให้ผู้ โฆษณาปลดรือ้ถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือภาพนัน้
ภายในเวลาที่ก าหนดและหากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลดถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือ
ภาพนัน้ได้เองโดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง 
เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่จะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิในท่ี
สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลวิไม่ขดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีค ารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บปลดรือ้ถอนขดูลบหรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลวิเม่ือหนงัสอือนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเร่ืองใดต้องได้รับอนมุติัข้อความหรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบติัตามกฎหมายใดต้องได้รับอนมุติัหรือได้ปฏิบติัตามกฎหมายนัน้แล้วอาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเร่ียไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้เป็นต้น 
(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการติดตัง้ป้ายโฆษณาต้องไม่อยูใ่นบริเวณท่ีห้ามติดตัง้ป้ายโฆษณาซึง่ได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหยอ่ม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นท่ีสาธารณะเว้นแตเ่ป็นการติดตัง้เพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราช
อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
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ในการอนญุาตเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนญุาตไว้ในหนงัสอือนญุาตและต้อง
ก าหนดอายขุองหนงัสอือนญุาตภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี  ้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครัง้ละไม่เกิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครัง้และไม่เกิน 30 วนั 
เม่ือได้รับอนญุาตแล้วให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าที่โดย
แสดงเลขท่ีและวนัเดือนปีท่ีได้รับหนงัสอือนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลวิด้วย 
การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลวิในท่ีสาธารณะโดยไม่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
หรือพนกังานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนงัสอือนญุาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพนับาท 
 
หมายเหต ุ: 
 
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้ 
ผู้ รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้ รับค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
พนกังานเจ้าหน้าที่จะยงัไม่พิจารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
กรณีมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึง่จะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผน่
ปลวิหรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลท่ีไม่
สามารถออกหนงัสอือนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้องแตจ่ะไม่เกิน 7 วนั 
 
หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่ รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขอ
อนญุาตพร้อมเอกสาร
หลกัฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

งานรักษาความ
สงบ ส านกั
ปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบล
บางเสร่ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจ
อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

งานรักษาความ
สงบ ส านกั
ปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบล
บางเสร่ 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสอื
อนญุาต 
 

5 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(งานรักษาความ
สงบ ส านกั
ปลดัเทศบาล 
เทศบาลต าบล
บางเสร่ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แบบค าร้องขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีจะปิดทิง้หรือ
โปรยแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลวิ 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลวิที่จะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ยื่นค าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ขออนญุาตพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แตม่อบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 

6) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจให้ท าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แตม่อบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 

7) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ยื่นแทนพร้อม

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แตม่อบให้บุคคล
อ่ืนยื่นค าร้องแทน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

8) 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสอืรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึง่ผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

9) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลผู้
ยื่นค าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

11) ส าเนาหลกัฐาน - 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

หนงัสอืรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึง่ผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้ยื่นค าร้อง
แทน) 

12) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้ยื่นค าร้อง
แทน) 

13) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลผู้
มอบอ านาจ
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้ยื่นค าร้อง
แทน) 

14) 

หนงัสอืมอบ
อ านาจให้ท าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้ยื่นค าร้อง
แทน) 

15) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ
ผู้ยื่นค าร้องแทน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอ่ืน
เป็นผู้ยื่นค าร้อง
แทน) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรบัยืน่เพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  

 
ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลบางเสร่ www.bangsaray.go.th 
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หมายเหต-ุ 
2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มรส.1 

- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 
 

 
 

 


