
 
 
คู่มือสําหรบัประชาชน    : การโฆษณาดว้ยการปดิ ทิ้ง หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การโฆษณาด้วยการ ปิด ทิ้ง หรือโปรย แผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ 

  

2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  

3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 
  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
  

5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
      5.1  พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535  
      5.2  กฎกระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 

   

6. ระดบัผลกระทบ บริการทั่วไป 
  

7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 

8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

พระราชบัญญัติการรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และกฎ 
กระทรวง พ.ศ.2535 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ.2535 

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

7 วัน 
 

9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การโฆษณาด้วยการ ปิด ทิ้ง
หรือโปรย แผน่ประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 
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11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      สํานักงานปลัดฯ    
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ/ีตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  ต่อ  15 
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      12.1 หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
        พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
กําหนดให้การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่เป็นการกระทําของราชการส่วนท้องถิ่น
ราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอํานาจกระทําได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่น
ประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการน้ัน หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และการโฆษณา
ด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคารช่ืออาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 
       กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยู่
ด้วย จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายน้ีด้วยเช่นกัน 
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน
การรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดร้ือถอน
ขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่กําหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพน้ันได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจาก  
ผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง 
       เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่น
ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดร้ือถอนขูดลบ หรือล้างแผ่นประกาศ หรือใบปลิว
เมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้
ในการโฆษณา หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติ หรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแล้ว อาทิ
การขออนุญาตเล่นการพนันการ ขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว เป็นต้น 

(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดต้ังป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดต้ังป้าย
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       ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสือ
อนุญาตและต้องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

       เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
      ผู้ใดประสงค์จะโฆษณาด้วยการด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ต้อง
ย่ืนคําขออนุญาตโฆษณา ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  
      โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนดพร้อมทั้งเอกสารประกอบการขออนุญาตโฆษณาด้วยการ
ปิด ทิ้ง หรือโปรย แผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

12.2  เงื่อนไขในการย่ืนคาํขอ 
        กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ในขณะน้ัน ผู้รับคําขอและผู้ย่ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ย่ืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/
เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ย่ืนคําขอจะดําเนินการ
แก้ไขคําขอ หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
        กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความ หรือภาพในแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้ง
เหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจ
พบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วัน  
นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 

 
13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 
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ที ่

ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการบรกิาร ระยะ 
เวลา 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมาย
เหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ ย่ืนคําขอยื่นคํ าร้องขออนุญาตพร้อม
เอกสารหลักฐานเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

4 ช่ัวโมง 
 

กองคลัง 
 

 

2 การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจให้พิจารณา 

1 วัน 
 

กองคลัง  

3 การพิจารณา พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 5 วัน กองคลัง  
 

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   7 วัน 
 

14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
  

      15.1 เอกสารหรือหลกัฐานทีต่อ้งใช ้  
      (1) แบบคําร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) ฉบับจริง จํานวน  1 ฉบับ 
      (2) แผนผังแสดงเขตที่จะปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว ฉบับจริง จํานวน  2 ฉบับ 
      (3) ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา ฉบับจริง จํานวน  2 ฉบับ 
      (4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนคําร้อง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 
      (5) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน  1 ฉบับ 
      (6) หนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ ฉบับจริง 
      (7) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ย่ืนแทน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน  1 ฉบับ 
      (8) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคล รับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล พร้อมฉบับจริง 

จํานวน  2 ชุด 

     (9) สําเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (10) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้ย่ืนคําร้อง
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (11) สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลรับรองสําเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (12) สําเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (13) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบ
อํานาจ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 

    (14) หนังสือมอบอํานาจให้ทําการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ ฉบับจริง 
    (15) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้รับมอบอํานาจผู้ย่ืนคําร้องแทนพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง 

จํานวน  1 ฉบับ 
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16. คา่ธรรมเนียม 
        อัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาที่เป็น
การค้า (ฉบับละ)  
    ค่าธรรมเนียม 200 บาท 

อัตราค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆที่
ไม่เป็นการค้า (ฉบับละ) 

    ค่าธรรมเนียม 100 บาท 

 

17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  

ช่องทางการร้องเรียน 1) 
     -  สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน  เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 15  
     -  เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
     - ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
     - สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด           2) 

    หมายเหต ุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดราชบุรี) 
ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี3) 

    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
แบบคําร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) 
  

19. 
 

หมายเหตุ :   

 วันที่พิมพ์   21  กรกฎาคม  2558 
 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว  
จัดทําโดย นางวารุณี   เจียมจันทรเศขร  

 อนุมัติโดย                นายพิชิต   บํารุงทรัพย์ 
               (นายพิชิต   บํารุงทรัพย์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kungnamwon.com/
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