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กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๓๕) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด 
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 
-------------- 

 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แหงพระราช 
บัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตร ี
วาการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ผูใดประสงคจะขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ท้ิงหรือ 
โปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ ใหยื่นคํารองตามแบบ ร.ส. ๑ ทายกฎกระทรวงนี ้
ตอเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีแหงทองท่ีท่ีจะกระทําการโฆษณาพรอมดวยตัวอยาง 
ของแผนประกาศหรือใบปลิวท่ีจะโฆษณา จํานวน ๒ ชุด 
  ขอ ๒  การขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ 
หรือใบปลิวตามขอ (๑) ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่อนุญาตไดในกรณ ี 
ดังตอไปนี ้
  (๑) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบ 
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   (๒) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขุด ลบ หรือลานแผน 
ประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอาย ุ
  (๓) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ 
หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตาม 
กฎหมายน้ันแลว 
  (๔) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณ 
หามติดตั้งปายโฆษณาตามขอ ๓ 
  ขอ ๓  บริเวณที่ไมอนุญาตใหติดตั้งปายโฆษณาไดแก บริเวณครอมถนนหรือ 
ทางสาธารณะวงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน  
สวนหยอมสวนสาธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟา ซ่ึงอยูในท่ีสาธารณะ ท้ังน้ี เวนแตเปนการ 
ติดตั้งเพื่องานพระราชพิธ ีรัฐพิธ ีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
  ขอ ๔  เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวา 
แผนประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณานั้นอยูในหลักเกณฑที่จะอนุญาตไดตามขอ ๒ ใหเจาพนักงาน 
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ออกหนังสืออนุญาตใหโฆษณาไดตามแบบ ร.ส.๒ ทายกฎกระทรวง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -
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นี้ภายในเจ็ดวันนับแตวันยื่นคํารอง 
  ในกรณีที่มีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง 
ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิว หรือตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนให 
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่แจงขอขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสือ 
อนุญาตไดใหผูขออนุญาตทราบภายในสามวันนับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตท้ังน้ีตองไมเกิน 
เจ็ดวันนับแตวันยื่นคํารอง 
  การแจงขอขัดของตามวรรคสองใหกระทําไดเพียงคร้ังเดียว เวนแตในกรณีม ี
เหตุจําเปนที่ไมอาจแจงเพียงครั้งเดียวไดใหระบุเหตุจําเปนนั้นไวดวย 
  ขอ ๕  ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดง 
เขตทองที่ที่อนุญาตใหโฆษณาไวในหนังสืออนุญาต และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต  
ภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
  (๑) การโฆษณาที่เปนการคา คร้ังละไมเกินหกสิบวัน 
  (๒) การโฆษณาที่ไมเปนการคา คร้ังละไมเกินสามสิบวัน 
  ขอ ๖  เมื่อไดรับอนุญาตตามขอ ๔ แลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับ 
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี  โดยแสดงเลขท่ี และวัน เดือน ป ท่ีไดรับ 
หนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย 
  ขอ ๗  ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียม 
ในการขออนุญาตตามอัตรา ดังตอไปนี ้
  (๑) หนังสืออนุญาตใหปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการ 
โฆษณาที่เปนการคา ฉบบัละ ๒๐๐ บาท 
  (๒) หนังสืออนุญาตใหปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการ 
โฆษณาอื่น ๆ ที่ไมเปนการคา ฉบบัละ ๑๐๐ บาท 
  แผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาที่เปนการคาหรือ 
โฆษณาอื่น ๆ รวมอยูดวย ใหขออนุญาตตามขอ ๑ และใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน 
เจาหนาที่เรียกเก็บคาธรรมเนียมตาม (๑) หรอื (๒) แลวแตกรณี 
  ขอ ๘  หนังสืออนุญาตที่เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ไดออก 
ใหกอนวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับใหใชไดตอไปจนกวาหนังสืออนุญาตจะหมดอาย ุ 
 
  
     ใหไว ณ วันที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
                 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 
                    รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
 
+---------------------------------------------------------------
-----------------------------------------+ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๑๐ วรรคสอง  
แหงพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
บัญญัติวาการขออนุญาต การอนุญาตการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมและการงดเวนคาธรรมเนียม 
ในการขออนุญาตกระทําการโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่ 
สาธารณะ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 
[รก. ๒๕๓๕/๑๑๕/๑/๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕] 
 
 
 


