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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทงิหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลวิในทสีาธารณะ 
หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชือกระบวนงาน : การโฆษณาดว้ยการปิดทิงหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในทีหรอืทางสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ  : กระบวนงานบรกิารทีเบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงานบร ิการ  : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมายทใีหอ้าํนาจการอนุญาต หร ือทเีกียวข ้อง : 

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

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารทวัไป  
7. พนืทใีหบ้ร ิการ  : ทอ้งถิน  
8. กฎหมายข ้อบังคับ/ข ้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รกัษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กาํหนด ฯลฯ  7 วนั 

9. ข ้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลียต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  
 จาํนวนคาํขอทนี้อยทสีุด 0  
10. ชืออ ้างอ ิงของคู่มือประชาชน  การโฆษณาดว้ยการปิดทิงหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในทีหรอืทาง

สาธารณะ เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการใหบ้ร ิการ   

1) สถานทใีห้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ  ์วธิ ีการ  เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยนืคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญติัรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 กาํหนดใหก้ารโฆษณาดว้ย
การปิดทงิหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในทีสาธารณะ   จะกระทาํไดต้อ่เมือไดร้บัหนงัสืออนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีและตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงือนไขทีกาํหนดในหนงัสืออนญุาตดว้ย  เวน้
แตเ่ป็นการกระทาํของราชการสว่นทอ้งถินราชการสว่นอืนหรอืรฐัวิสาหกิจหรอืของหน่วยงานทีมีอาํนาจกระทาํไดห้รอืเป็น
การโฆษณาดว้ยการปิดแผ่นประกาศณสถานทีซงึราชการสว่นทอ้งถินจดัไว ้   เพือการนนัหรอืเป็นการโฆษณาในการ
เลือกตงัตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตงัสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งรฐั  สมาชิกสภาทอ้งถินหรอืผูบ้รหิารทอ้งถินและการ
โฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืตน้ไม ้ เพือใหท้ราบชือเจา้ของผูค้รอบครองอาคาร
ชืออาคารเลขทีอาคารหรอืขอ้ความอืนเกียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในการหาเสียงเลือกตงัทีมีการโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอืน ๆ รวมอยู่ดว้ย  จะตอ้งขอ
อนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีตามกฎหมายนีดว้ยเช่นกนั 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิงหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในทีสาธารณะ  โดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีหรอืไดร้บัอนญุาตแตม่ิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์กาํหนดในการรบัอนญุาต  เจา้
พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจสงัเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลดรอืถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพ
นนัภายในเวลาทีกาํหนด  และหากเป็นกรณีทีมีขอ้ความหรอืภาพทีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดี
ของประชาชนหรอืลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีมีอาํนาจปลดถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความ
หรอืภาพนนัไดเ้องโดยคิดคา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามทีไดใ้ชจ้่ายไปจรงิ 
เจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีจะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทงิหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในที
สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี 
(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลิวไม่ขดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีคาํรบัรองของผูข้ออนญุาตวา่จะเก็บปลดรอืถอนขดูลบหรอืลา้งแผ่นประกาศหรอืใบปลิวเมือหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีทีมีกฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรอืงใดตอ้งไดร้บัอนมุติัขอ้ความหรอืภาพทีใชใ้นการโฆษณาหรอืจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายใดตอ้งไดร้บัอนมุติัหรอืไดป้ฏิบติัตามกฎหมายนนัแลว้อาทกิารขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเรยีไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงวิเป็นตน้ 
(4) ในกรณีทีเป็นการโฆษณาดว้ยการติดตงัปา้ยโฆษณาตอ้งไม่อยู่ในบรเิวณทีหา้มติดตงัปา้ยโฆษณาซงึไดแ้ก่บรเิวณ
ครอ่มถนนหรอืทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรยีส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนตน้ไมแ้ละเสาไฟฟา้ซงึอยูใ่นทีสาธารณะเวน้แตเ่ป็นการติดตงัเพือพระราชพิธีรฐัพธีิหรอืการตอ้นรบัราช
อาคนัตกุะหรอืแขกเมืองของรฐับาล 
ในการอนญุาตเจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีตอ้งแสดงเขตทอ้งทีทีอนญุาตไวใ้นหนงัสืออนญุาตและตอ้ง
กาํหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี 
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(1) การโฆษณาทีเป็นการคา้ครงัละไม่เกิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาทีไม่เป็นการคา้ครงัและไม่เกิน 30 วนั 
เมือไดร้บัอนญุาตแลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถินหรอืพนกังานเจา้หนา้ทีโดย
แสดงเลขทีและวนัเดือนปีทีไดร้บัหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรอืใบปลิวดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิงหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในทีสาธารณะโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน
หรอืพนกังานเจา้หนา้ทีหรอืฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเงือนไขทีกาํหนดในหนงัสืออนญุาตตอ้งระวางโทษปรบัไม่เกินหา้พนับาท 
 
หมายเหต ุ: 
กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพมิเติมไดใ้นขณะนนั 
ผูร้บัคาํขอและผูยื้นคาํขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มกาํหนดระยะเวลาให ้
ผูยื้นคาํขอดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติมหากผูยื้นคาํขอไม่ดาํเนินการแกไ้ข/เพิมเติมไดภ้ายในระยะเวลาทีกาํหนดผูร้บัคาํขอ 
จะดาํเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
พนกังานเจา้หนา้ทีจะยงัไมพ่จิารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกวา่ผูยื้นคาํขอจะดาํเนินการแกไ้ขคาํขอ
หรอืยืนเอกสารเพิมเติมครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนนัเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเกียวกบัการพิจารณาอนญุาตซงึจะตอ้งมีการแกไ้ขคาํรอ้งขอ้ความหรอืภาพในแผ่นประกาศหรอืแผ่น
ปลิวหรอืพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนญุาตจะตอ้งดาํเนินการตามกฎหมายอืนก่อนจะแจง้เหตขุดัขอ้งหรอืเหตผุลทีไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตใหผู้ข้ออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแตจ่ะไม่เกิน 7 วนั 
 
หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ยื้นคาํขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพจิารณาแลว้เสรจ็ตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบญัญติัการอาํนวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ข ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรี ับผดิชอบ 

ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูยื้นคาํขอยืนคาํรอ้งขอ
อนญุาตพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานเพือใหเ้จา้หนา้ที
ตรวจสอบ 
 

 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 
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ท  ี ประเภทขนัตอน 
รายละเอ ียดของข ันตอน

การบร ิการ  
ระยะเวลา
ใหบ้ร ิการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท ี
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรอืงใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถินหรอืพนกังาน
เจา้หนา้ทีผูมี้อาํนาจ
อนญุาตไดพ้ิจารณา 

1  นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

10 นาที เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

14. งานบร ิการนีผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตวัตนทอีอกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

1) 
แบบคาํร้องขอ

อนุญาตโฆษณา 

(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดงเขต

ทีจะปิดทิงหรือ

โปรยแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 
ตัวอย่างของแผ่น

ประกาศหรือ

ใบปลิวทีจะ

- 2 0 ชุด - 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

โฆษณา 

4) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ยืนคาํร้องพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 1 0 ชุด (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

และยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

5) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ขออนุญาตพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อืนยืนคาํร้องแทน) 

6) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อืนยืนคาํร้องแทน) 

7) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้

ยืนแทนพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นบุคคลธรรมดา

แต่มอบให้บุคคล

อืนยืนคาํร้องแทน) 

8) 

สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึงผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง) 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

บุคคล 

9) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

10) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู้

ยืนคาํร้องพร้อม

รับรองสาํเนา

ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป็น

ผู้ยืนคาํร้องด้วย

ตนเอง) 

11) 

สาํเนาหลักฐาน

หนังสือรับรอง

การจดทะเบียน

นิติบุคคลซึงผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

รับรองสาํเนา

ถูกต้องและ

ประทับตรานิติ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอืน

เป็นผู้ยืนคาํร้อง

แทน) 
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

บุคคล 

12) 

สาํเนาหลักฐาน

แสดงการเป็นผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง

และประทับตรา

นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอืน

เป็นผู้ยืนคาํร้อง

แทน) 

13) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของผู้มี

อํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลผู้

มอบอํานาจ

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอืน

เป็นผู้ยืนคาํร้อง

แทน) 

14) 

หนังสือมอบ

อํานาจให้ทําการ

แทนพร้อมปิด

อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอืน

เป็นผู้ยืนคาํร้อง

แทน) 

15) 

สาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนของ

ผู้รับมอบอํานาจ

ผู้ยืนคาํร้องแทน

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยืนคาํร้อง

เป็นนิติบุคคลและ

ผู้มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคล

มอบให้บุคคลอืน
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ท  ี รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง

สาํเนาถูกต้องง 

เป็นผู้ยืนคาํร้อง

แทน) 

 
15.2) เอกสารอืน ๆ  สาํหร ับยนืเพมิเตมิ 

ท  ี รายการเอกสาร
ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาคร ัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน  ๆสําหรับยืนเพิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตใหปิ้ดทงิหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพอืการโฆษณาทเีป็นการค้า  

 
ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตใหปิ้ดทงิหร ือโปรยแผ่นประกาศหร ือใบปลิวเพอืการโฆษณาอนืๆ ทไีม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร ้องเร ียน 

1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) 
 
 
 

ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชน  สาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตร ี
หมายเหตุ  (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอรม์รส.1 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันทพีมิพ  ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร ่โดย นางสาวศกลวรรณ ปัญญานภุาพ 

 


