
คูมือสําหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการปด
ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือ
พนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทํา
ของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปด
แผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบริหารทองถ่ิน และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของ
หรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบช่ือเจาของผูครอบครองอาคาร ช่ืออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับ
การเขาไปและออกจากอาคาร
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูดวย จะตองขออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ิน
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่
กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามก
อนาจาร เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิด
คาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขออนุญาต
เรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดต้ังปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณครอม
ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวนธารณะ
ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือ
แขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และตองกําหนด
อายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ โดยแสดง
เลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ
พนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

หมายเหตุ :

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผูรับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ



ย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว

กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว
หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออก
หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน

หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000
โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th

/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: ( ))

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วัน

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

ผูย่ืนคําขอย่ืนคํารองขออนุญาต พรอมเอกสารหลักฐาน เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบ
(หมายเหตุ: (
))

4 ช่ัวโมง องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

2) การพิจารณา
เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ผูมี
อํานาจอนุญาตไดพิจารณา
(หมายเหตุ: (
))

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

3) การพิจารณา
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต
(หมายเหตุ: -)

5 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ -

-
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
2) แผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว

ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

3) ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา
ฉบับจริง 2 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนคํารอง พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดา และย่ืนคํารองดวย
ตนเอง)

-

5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาต พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืน
คํารองแทน)

-

6) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืน
คํารองแทน)

-

7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนแทน พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบุคคลอ่ืนย่ืน
คํารองแทน)

-

8) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรา
นิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง)

-

9) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง)

-

10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูย่ืนคํารอง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูย่ืนคํารองดวยตนเอง)

-

11) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรา

-



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
นิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน)

12) สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน)

-

13) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน)

-

14) หนังสือมอบอํานาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน)

-

15) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ผูย่ืนคํารอง
แทน พรอมรับรองสําเนาถูกตองง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคํารองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคํารองแทน)

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อ
การโฆษณาที่เปนการคา

(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 200 บาท

2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อ
การโฆษณาอ่ืนๆ ที่ไมเปนการคา
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 100 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท : 043-424305 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
(หมายเหตุ: -)

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

http://www.donchang.go.th
www.1111.go.th


ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

1) แบบฟอรม รส.1
(หมายเหตุ: -)

หมายเหตุ
-

ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักกฎหมายและระเบียบทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักกฎหมายและ
ระเบียบทองถ่ิน
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 7.0

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:

จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ อบต.ดอนชาง
นันทนภัส สําเนาคูมือประชาชน 09/09/2015 15:21

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพรคูมือ: -

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่

www.pacc.go.th
www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:pacc@gmail.com

