
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 

  

ชองทางการใหบริการ 

# สถานที / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

1 เทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็ 999 หมู่ 5 ตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่ทอง จงัหวดั

สุพรรณบุรี 72220 โทร./โทรสาร 035-446510-12 website : 

www.khunpadpeng.go.th / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 

(ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกาํหนด) 

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข(ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

            พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมอืง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรอืโปรยแผนประกาศ หรือ

ใบปลิวในทีส่าธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานทีม่ีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณา

ดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพื่อการน้ัน หรือเปนการโฆษณาในการเลอืกต้ังตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบญัญัติแหง

รัฐ สมาชิกสภาทองถ่ินหรือผูบรหิารทองถ่ิน และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรอืตนไม เพื่อใหทราบช่ือเจาของผูครอบครองอาคาร 

ช่ืออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวกบัการเขาไปและออกจากอาคาร 

            กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูดวย จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือ

พนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 

            การโฆษณาดวยการปด ทิง้ หรอืโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรอืพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรบั

อนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่มอีํานาจสัง่เปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด 

ลบ หรือลางขอความหรือภาพน้ันภายในเวลาทีก่ําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพทีม่ีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ

ลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาทีม่อีํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไป



จริง 

            เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีที่มกีฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรือ่งใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรอืจะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรบัอนุมัติหรือได

ปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน 

(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณา ตองไมอยูในบรเิวณที่หามติดต้ังปายโฆษณา ซึ่งไดแก บรเิวณครอมถนนหรอืทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย 

สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธี 

รัฐพิธี หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรฐับาล 

            ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสอือนุญาต และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต

หลักเกณฑดังน้ี 

(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครัง้ละไมเกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน 

            เมื่อไดรบัอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรอืพนักงานเจาหนาที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับ

หนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 

            การโฆษณาดวยการปด ทิง้ หรอืโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรอืพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

หมายเหตุ : 

            กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิม่เติมไดในขณะน้ัน 

ผูรบัคําขอและผูย่ืนคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนดระยะเวลาให 



ผูย่ืนคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูย่ืนคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ําหนด ผูรับคําขอ 

จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

            พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูย่ืนคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตาม

บันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

            กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกบัการพจิารณาอนุญาตซึง่จะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาต

จะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แต

จะไมเกิน 7 วัน 

            หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

  

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

# ขันตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

1 ประเภท การตรวจสอบเอกสาร  

ผูย้นืคาํขอยนืคาํร้องขออนุญาต พร้อมเอกสาร

หลกัฐาน เพือใหเ้จา้หนา้ทีตรวจสอบ 

4 ชวัโมง กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน เทศบาล

ตาํบลขนุพดัเพง็* อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

2 ประเภท การพิจารณา  1 วนั กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน เทศบาล



# ขันตอน ระยะเวลา หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

เสนอเรืองใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิน หรือ

พนกังานเจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจอนุญาตได้

พิจารณา 

ตาํบลขนุพดัเพง็* อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

3 ประเภท การพิจารณา  

พิจารณาออกหนงัสืออนุญาต 

5 วนั กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถิน เทศบาล

ตาํบลขนุพดัเพง็* อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 

7 วัน 

การลดข้ันตอน 

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

1 แบบคาํร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) (ฉบบัจริง 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน   

2 แผนผงัแสดงเขตทีจะปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว (ฉบบัจริง 2 ชุด)

เอกสารยนืยนัตวัตน 

  

3 ตวัอยา่งของแผ่นประกาศหรือใบปลิวทีจะโฆษณา (ฉบบัจริง 2 ชุด) เอกสารยนืยนั

ตวัตน 

  



# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

4 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้นืคาํร้อง พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (สาํเนา 1 

ชุด)เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นบคุคลธรรมดา และยืนคาํร้องด้วยตนเอง ) 

  

5 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (สาํเนา 1 

ฉบบั)เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นบคุคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอืนยืนคาํร้องแทน ) 

  

6 หนงัสือมอบอาํนาจใหท้าํการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (ฉบบัจริง 1 ฉบบั)เอกสาร

ยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นบคุคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอืนยืนคาํร้องแทน ) 

  

7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้นืแทน พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (สาํเนา 1 

ฉบบั)เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นบคุคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอืนยืนคาํร้องแทน ) 

  

8 สาํเนาหลกัฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติ

บุคคลรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตรานิติบุคคล (ฉบบัจริง 1 ชุด / สาํเนา 1 ชุด)

เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลเป็นผู้ ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง ) 

  



# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

9 สาํเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

และประทบัตรานิติบุคคล (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลเป็นผู้ ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง ) 

  

10 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติบุคคล ผูย้นืคาํร้อง พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลเป็นผู้ ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง ) 

  

11 สาํเนาหลกัฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึงผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติ

บุคคลรับรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตรานิติบุคคล (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนั

ตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลมอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ ยืนคาํร้องแทน ) 

  

12 สาํเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

และประทบัตรานิติบุคคล (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลมอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ ยืนคาํร้องแทน ) 

  



# ชือเอกสาร 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

ขนาดไฟล์

เอกสาร 

13 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูมี้อาํนาจจดัการแทนนิติบุคคลผูม้อบอาํนาจ พร้อม

รับรองสาํเนาถูกตอ้ง (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลมอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ ยืนคาํร้องแทน ) 

  

14 หนงัสือมอบอาํนาจใหท้าํการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ (ฉบบัจริง 1 ฉบบั)เอกสาร

ยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลมอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ ยืนคาํร้องแทน ) 

  

15 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูรั้บมอบอาํนาจ ผูย้นืคาํร้องแทน พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกตอ้งง (สาํเนา 1 ฉบบั) เอกสารยนืยนัตวัตน  

( กรณีผู้ ยืนคาํร้องเป็นนิติบคุคล และผู้ มีอาํนาจจัดการแทนนิติบคุคลมอบให้บคุคลอืน

เป็นผู้ ยืนคาํร้องแทน ) 

  

คาธรรมเนียม 

# รายละเอียดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

1 หนงัสืออนุญาตใหปิ้ด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาทีเป็นการคา้ 200 บาท 

2 หนงัสืออนุญาตใหปิ้ด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาอืนๆ ทีไม่เป็น 100 บาท 



# รายละเอียดค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อย

ละ) 

การคา้ 

ชองทางการรองเรียน 

# ช่องทางการร้องเรียน 

1 เเทศบาลตาํบลขนุพดัเพง็ 999 หมู่ 5 ตาํบลสระยายโสม อาํเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรี 72220 โทร./โทรสาร 035-446510-12 

website : www.khunpadpeng.go.th 

2 ศูนยบ์ริการประชาชน สาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  

( เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 

10300 ) 

แบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

# ชือเอกสาร ขนาดไฟล์เอกสาร 

1  แบบฟอร์ม รส.1  37 กิโลไบต์ 

หมายเหตุ 

- 

 


