
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรโฆษณำดว้ยกำรปดิ ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกำศ หรือใบปลิวในทีส่ำธำรณะ  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ .ศ. 2535 

ก ำหนดให้กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับ

หนังสืออนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำตด้วย เว้นแต่ เป็นกำรกระท ำของรำชกำรส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนอ่ืน หรือ

รัฐวิสำหกิจหรือของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจกระท ำได้ หรือเป็นกำรโฆษณำด้วยกำรปิดแผ่นประกำศ ณ สถำนที่ซึ่ง

รำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือกำรนั้น หรือเป็นกำรโฆษณำในกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิก

สภำนิติบัญญัติแห่งรัฐ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำรท้องถิ่น และกำรโฆษณำด้วยกำรปิดประกำศของเจ้ำของ

หรือผู้ครอบครองอำคำรหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทรำบชื่อเจ้ำของผู้ครอบครองอำคำร ชื่ออำคำร เลขที่อำคำร หรือ

ข้อควำมอ่ืนเกี่ยวกับกำรเข้ำไปและออกจำกอำคำร 

กรณีแผ่นประกำศหรือใบปลิวในกำรหำเสียงเลือกตั้งที่มีกำรโฆษณำทำงกำรค้ำหรือโฆษณำอ่ืนๆ 

รวมอยู่ด้วย จะต้องขออนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้ด้วยเช่นกัน 

กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ โดยไม่ได้รับ

อนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือได้รับอนุญำตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่

ก ำหนดในกำรรับอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณำปลด รื้อ 

ถอน ขูด ลบ หรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นภำยในเวลำที่ก ำหนด และหำกเป็นกรณีที่มีข้อควำมหรือภำพที่มี

ผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือลำมกอนำจำร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้ำงข้อควำม หรือภำพนั้นได้เองโดยคิดค่ำใช้ จ่ำยจำกผู้โฆษณำ

ตำมท่ีได้ใช้จ่ำยไปจริง 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะอนุญำตให้โฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่น

ประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ข้อควำมหรือภำพในแผ่นประกำศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมำยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 

(2) มีค ำรับรองของผู้ขออนุญำตว่ำจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้ำงแผ่นประกำศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ

อนุญำตหมดอำยุ 



(3) ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรโฆษณำในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อควำม หรือภำพที่ใช้ในกำรโฆษณำ หรือ

จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นแล้ว อำทิ กำรขออนุญำตเล่นกำร

พนัน กำรขออนุญำตเรี่ยไร กำรขออนุญำตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น 

(4) ในกรณีที่เป็นกำรโฆษณำด้วยกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำ ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ำมติดตั้งป้ำยโฆษณำ ซึ่งได้แก่ 

บริเวณคร่อมถนนหรือทำงสำธำรณะ วงเวียน อนุสำวรีย์ สะพำน สะพำนลอย สะพำนลอยคนเดินข้ำมเกำะกลำง

ถนน สวนหย่อม สวนธำรณะ ถนน ต้นไม้ และเสำไฟฟ้ำซึ่งอยู่ในที่สำธำรณะ เว้นแต่เป็นกำรติดตั้งเพ่ือพระรำชพิธี 

รัฐพิธี หรือกำรต้อนรับรำชอำคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบำล 

ในกำรอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญำตไว้ใน

หนังสืออนุญำต และต้องก ำหนดอำยุของหนังสืออนุญำต ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) กำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

(2) กำรโฆษณำที่ไม่เป็นกำรค้ำ ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว ให้ผู้รับอนุญำตแสดงข้อควำมว่ำได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยแสดงเลขท่ี และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญำตลงในแผ่นประกำศหรือใบปลิวด้วย 

กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำก

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำต ต้องระวำงโทษ

ปรับไม่เกินห้ำพันบำท 

หมำยเหตุ : กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้

ในขณะนั้นผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนด

ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  

ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 

พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไข

ค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 

กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับกำรพิจำรณำอนุญำตซึ่งจะต้องมีกำรแก้ไขค ำร้อง ข้อควำม หรือภำพในแผ่นประกำศ

หรือใบปลิว หรือพบในภำยหลังว่ำผู้ขออนุญำตจะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่

สำมำรถออกหนังสืออนุญำตให้ผู้ขออนุญำตทรำบภำยใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน นับแต่วัน

ยื่นค ำขออนุญำต กำรแจ้งข้อขัดข้องดังกล่ำวให้กระท ำได้เพียงครั้งเดียว เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่ไม่อำจแจ้งเพียงครั้ง

เดียวได้ ให้ระบุเหตุจ ำเป็นนั้นไว้ด้วย 

หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 

10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 



ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ  
โทร. 044 - 487975 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 3 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำร้องขออนุญำต พร้อมเอกสำรหลักฐำน 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ ส ำนักปลัด องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโนนยอ)  

1 ถึง 1 ชั่วโมง ส ำนักปลัด 

2) กำรพจิำรณำ 
เสนอเรื่องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มี
อ ำนำจอนุญำตได้พิจำรณำ 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ ส ำนักปลัด องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโนนยอ) 

1 ถึง 1 วัน ส ำนักปลัด 

3) กำรพจิำรณำ 
พิจำรณำออกหนังสืออนุญำต 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร คือ ส ำนักปลัด องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลโนนยอ)  

3 ถึง 3 วัน ส ำนักปลัด 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
แบบค ำรอ้งขออนญุำตโฆษณำ (แบบ  ร.ส.1) ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
2) 

 
แผนผังแสดงเขตทีจ่ะปดิ ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศหรือใบปลวิ ฉบบั
จรงิ 2 ชดุ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

 

3) 
 

ตวัอยำ่งของแผน่ประกำศหรอืใบปลวิทีจ่ะโฆษณำ ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
ฉบบัจรงิ 2 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

 

4) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน พรอ้มปดิอำกรแสตมป ์ฉบบัจรงิ 1 
ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็นบุคคลธรรมดำ แต่มอบให้บุคคลอื่น
ยื่นค ำร้องแทน)) 

 

5) 
 

หนังสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนนิตบิคุคล  ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค ำร้องด้วยตนเอง)) 

 

6) 
 

หนังสอืมอบอ ำนำจใหท้ ำกำรแทน พรอ้มปดิอำกรแสตมป ์ฉบบัจรงิ 1 
ฉบบั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ((กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้องแทน)) 

 

 

 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำร

โฆษณำที่เป็นกำรค้ำ 
 ค่ำธรรมเนยีม 200 บำท 
  
 

2) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำร
โฆษณำอื่นๆ ที่ไม่เป็นกำรค้ำ 

 ค่ำธรรมเนยีม 100 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th  

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
แบบค ำร้องขออนุญำตโฆษณำ (แบบ  ร.ส.1) 

 
 
 

 

 


