
คูมือสําหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการปดท้ิง
หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาท่ีและตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวนแตเปนการกระทําของราชการ
สวนทองถิ่นราชการสวนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานท่ีมีอํานาจกระทําไดหรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศณ
สถานท่ีซ่ึงราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภา
นิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบช่ือเจาของผูครอบครองอาคารช่ืออาคารเลขท่ีอาคารหรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออก
จากอาคาร 
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีมีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูดวยจะตองขออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน 
การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีกําหนดและ
หากเปนกรณีท่ีมีขอความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผู
โฆษณาตามท่ีไดใชจายไปจริง 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีจะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ
ในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพท่ีใชในการโฆษณาหรือจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขอ
อนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน 
(4) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณท่ีหามติดต้ังปายโฆษณาซ่ึงไดแกบริเวณครอมถนน
หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอมสวนธารณะถนนตนไม
และเสาไฟฟาซ่ึงอยูในท่ีสาธารณะเวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของ
รัฐบาล 
ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีตองแสดงเขตทองท่ีท่ีอนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตองกําหนด
อายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังนี้ 
(1) การโฆษณาท่ีเปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน 
(2) การโฆษณาท่ีไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน 
เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีโดยแสดง
เลขท่ีและวันเดือนปท่ีไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 
การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาท่ีหรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
 
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น 
ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให 
ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดผูรับคําขอ 
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
พนักงานเจาหนาท่ีจะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืน



เอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว 
 
กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิวหรือพบ
ในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลท่ีไมสามารถออกหนังสืออนุญาต
ใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน 
 
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมสํานักงานเทศบาลตําบลเวียง
เชียงของโทร. 053-791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :7 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย่ืนคําขอย่ืนคํารองขออนุญาตพรอมเอกสารหลักฐานเพื่อให
เจาหนาท่ีตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: -) 

4 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การพิจารณา 
เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีผูมี
อํานาจอนุญาตไดพิจารณา 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

3) การพิจารณา 
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

5 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา (แบบร.ส.1) 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

แผนผังแสดงเขตท่ีจะปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว 
ฉบับจริง2ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

3) 
 

ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณา 
ฉบับจริง2ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคํารองพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดาและย่ืนคํารองดวยตนเอง) 

- 

5) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดาแตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืนคํา
รองแทน) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนพรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดาแตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืนคํา
รองแทน) 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนแทนพรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดาแตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืนคํา
รองแทน) 

- 

8) 
 

สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง) 

- 

9) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลพรอม
รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง) 

- 

10) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูย่ืนคํารองพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง) 

- 

11) 
 

สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน) 

- 

12) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลพรอม
รับรองสําเนาถูกตองและประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน) 

13) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูมอบอํานาจพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทนพรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจริง1ฉบับ 
สําเนา0ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน) 

- 

15) 
 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจผูย่ืนคํารอง
แทนพรอมรับรองสําเนาถูกตองง 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคลและผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ

โฆษณาท่ีเปนการคา  
 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 200 บาท 
 
 

2) หนังสืออนุญาตใหปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการ
โฆษณาอื่นๆท่ีไมเปนการคา  
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 100 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 

(หมายเหตุ: -) 
2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
1) แบบฟอรมรส.1 

(หมายเหตุ: -) 
 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 



หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสํานักกฎหมายและ
ระเบียบทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การโฆษณาดวยการปดท้ิงหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 


