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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหัวดง  อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหัวดง  อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 7วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร  จังหวัดพิจิตร /ติดตอดวยตนเอง               
ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) 
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถาม)ี ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณา
ดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจา
พนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือ
อนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมี
อํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพ่ือการนั้น 
หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่น
หรือผูบริหารทองถิ่น และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบ
ชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูดวย จะตองขอ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกันการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือ
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โปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 
หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรอืลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด 
และหากเปนกรณีท่ีมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
ลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้น
ไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิว
ในที่สาธารณะ ในกรณดัีงตอไปนี ้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ 
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือ
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน 
การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน 
(4) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณ
ครอมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน 
สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในท่ีสาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี 
หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และ
ตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 
(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน 
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน 
เมื่อไดรับอนญุาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ 
โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวยการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง 
หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ 
หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
หมายเหตุ : 
 
กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดใน
ขณะนั้นผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคาํขอไมดําเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผน
ปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไม
สามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน 
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคาํขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื่นคําขอยื่นคาํรองขอ
อนุญาต พรอมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร  

องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 
66170 

2) การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจอนุญาตได
พิจารณา 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร  

องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 
66170 

3) การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร  

องคการบริหาร
สวนตําบลหัวดง  
อําเภอเมืองพิจิตร 
จังหวัดพิจิตร 
66170 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคํารองขออนุญาต
โฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขตที่จะ
ปด ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอยางของแผน
ประกาศหรือใบปลิวที่
จะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่นคาํ
รอง พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา และยื่น
คํารองดวย
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตนเอง) 
5) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูขอ
อนุญาต พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอ่ืนยื่นคํา
รองแทน) 

6) หนังสือมอบอํานาจให
ทําการแทน พรอมปด
อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอ่ืนยื่นคํา
รองแทน) 

7) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูยื่น
แทน พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอ่ืนยื่นคํา
รองแทน) 

8) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลรับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิตบิุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคาํ
รองดวยตนเอง) 

9) สําเนาหลักฐานแสดง
การเปนผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิตบิุคคล 
พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคาํ
รองดวยตนเอง) 

10) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคล ผูยืน่คํารอง 
พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่นคาํ
รองดวยตนเอง 
) 

11) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
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ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

บุคคลรับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิตบิุคคล 

บุคคลมอบให
บุคคลอ่ืนเปนผูยื่น
คํารองแทน) 

12) สําเนาหลักฐานแสดง
การเปนผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิตบิุคคล 
พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิตบิุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอ่ืนเปนผูยื่น
คํารองแทน) 

13) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผูมอบอํานาจ 
พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอ่ืนเปนผูยื่น
คํารองแทน) 

14) หนังสือมอบอํานาจให
ทําการแทน พรอมปด
อากรแสตมป 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอ่ืนเปนผูยื่น
คํารองแทน) 

15) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูรับ
มอบอํานาจ ผูยื่นคาํ
รองแทน พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิตบิุคคล 
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอ่ืนเปนผูยื่น
คํารองแทน) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 
ไมพบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา 

คาธรรมเนียม200 บาท 
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2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา  
คาธรรมเนียม100 บาท 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบริหารสวนตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66170  
โทร.056-674227  โทรสาร 056-697085  
 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
 แบบฟอรม รส.1 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ 17/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหัวดง  อําเภอเมือง

พิจิตร  จังหวัดพิจิตร  สถ.มท. 
อนุมัติโดย นายมนูญ ดิษเสถียร 

นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวดง 
เผยแพรโดย อบต.หัวดง  อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร 


