
คูมือสําหรับประชาชน : การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ  

หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสีชมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม กระทรวงมหาดไทย  

 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรยีบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย

การปด ทิง้ หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในทีส่าธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนญุาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่น หรอืพนักงานเจาหนาท่ี และตองปฏบิัติใหเปนไปตามหลกัเกณฑและเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสอือนุญาตดวย เวนแต 

เปนการกระทาํของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอ่ืน หรอืรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอาํนาจกระทําได หรือเปน

การโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานท่ีซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการน้ัน หรือเปนการโฆษณาในการเลือกต้ัง

ตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชกิสภานิติบญัญัติแหงรฐั สมาชกิสภาทองถิ่นหรือผูบรหิารทองถิ่น และการโฆษณาดวย

การปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพ่ือใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขท่ี

อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวกับการเขาไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีมีการโฆษณาทางการคาหรอืโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยูดวย จะตองขอ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายน้ีดวยเชนกัน 

 การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลวิในทีส่าธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดในการรบัอนุญาต เจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ีมีอาํนาจสัง่เปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้น

ภายในเวลาท่ีกําหนด และหากเปนกรณีท่ีมีขอความหรอืภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนกังานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรอืลางขอความ หรือ

ภาพน้ันไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

 เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ี

สาธารณะ ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลวิไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศลีธรรมอันดขีองประชาชน 

(2) มีคาํรับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลวิเม่ือหนังสืออนุญาต

หมดอายุ 

(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัตขิอความ หรือภาพท่ีใชในการโฆษณา หรอืจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนมัุติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายน้ันแลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การขอ

อนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว เปนตน 

 



(4) ในกรณีท่ีเปนการโฆษณาดวยการติดต้ังปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณทีห่ามติดต้ังปายโฆษณา ซ่ึงไดแก บริเวณครอม

ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนสุาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน สวนหยอม สวน

ธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซ่ึงอยูในท่ีสาธารณะ เวนแตเปนการติดต้ังเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรบัราช

อาคันตุกะหรอืแขกเมืองของรัฐบาล 

 ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาท่ี ตองแสดงเขตทองที่ท่ีอนญุาตไวในหนังสืออนุญาต และตอง

กําหนดอายขุองหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังน้ี 

(1) การโฆษณาท่ีเปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน 

(2) การโฆษณาท่ีไมเปนการคา ครัง้และไมเกิน 30 วัน 

 เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรบัอนุญาตแสดงขอความวาไดรบัอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรอืพนักงานเจาหนาที่ โดย

แสดงเลขท่ี และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสอือนุญาตลงในแผนประกาศหรอืใบปลวิดวย 

 การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลวิในทีส่าธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏบิัติตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในหนังสืออนญุาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

หมายเหตุ : 

      กรณีคาํขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน

ขณะน้ัน 

ผูรบัคาํขอและผูย่ืนคาํขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกาํหนดระยะเวลาให 

ผูยื่นคาํขอดาํเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูย่ืนคาํขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด ผูรับคาํขอ 

จะดําเนินการคืนคาํขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 

      พนักงานเจาหนาทีจ่ะยังไมพิจารณาคาํขอและยังไมนับระยะเวลาดาํเนินงานจนกวาผูยื่นคาํขอจะดําเนินการแกไขคาํขอ

หรือย่ืนเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายน้ันเรียบรอยแลว 

      กรณีมีขอขัดของเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะตองมีการแกไขคาํรอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือแผน

ปลวิ หรอืพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถ

ออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน 

      หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 

แหงพระราชบญัญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

  

 

 



ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบริการ 
องคการบรหิารสวนตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลสชีมพ ู
118  หมูที่  1  ตําบลสีชมพู  อําเภอนาแก 
จังหวัดนครพนม  48130 
โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกาํหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  7 วัน 

 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย่ืนคาํขอย่ืนคํารองขออนุญาต พรอมเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: -)  

4 ชั่วโมง องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

2) การพิจารณา 
เสนอเรื่องใหเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาทีผู่มี
อํานาจอนุญาตไดพจิารณา 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

3) การพิจารณา 
พิจารณาออกหนงัสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

5 วัน องคการบรหิารสวน
ตําบลสีชมพู  
อําเภอนาแก  

จังหวัดนครพนม 
 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
แบบคํารองขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

แผนผังแสดงเขตที่จะปด ทิง้ หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิว 
ฉบับจรงิ 2 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ตัวอยางของแผนประกาศหรือใบปลวิท่ีจะโฆษณา 
ฉบับจรงิ 2 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูย่ืนคาํรอง พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
ฉบับจรงิ 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนบุคคลธรรมดา และย่ืนคาํรองดวย
ตนเอง) 
 

- 

5) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูขออนุญาต พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบคุคลอ่ืน
ยื่นคาํรองแทน) 
 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบคุคลอ่ืน
ยื่นคาํรองแทน) 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูย่ืนแทน พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนบุคคลธรรมดา แตมอบใหบคุคลอ่ืน
ยื่นคาํรองแทน) 

- 

8) 
 

สําเนาหลักฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูยื่นคาํรองดวยตนเอง) 

- 

9) 
 

สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอาํนาจจัดการแทนนิตบุิคคล พรอม
รับรองสาํเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูยื่นคาํรองดวยตนเอง) 

- 

10) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล 
ผูย่ืนคํารอง พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลเปนผูยื่นคาํรองดวยตนเอง) 
 

- 

11) 
 

สําเนาหลักฐานหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผูมี
อํานาจจัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตรา
นิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํรองแทน) 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
12) 

 
สําเนาหลักฐานแสดงการเปนผูมีอาํนาจจัดการแทนนิตบุิคคล พรอม
รับรองสาํเนาถูกตอง และประทับตรานิติบุคคล 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํรองแทน) 

- 

13) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูมีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล
ผูมอบอาํนาจ พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํรองแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอาํนาจใหทําการแทน พรอมปดอากรแสตมป 
ฉบับจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํรองแทน) 

- 

15) 
 

สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูรับมอบอาํนาจ ผูย่ืนคํารอง
แทน พรอมรับรองสําเนาถูกตองง 
ฉบับจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผูย่ืนคาํรองเปนนิติบุคคล และผูมีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบใหบุคคลอ่ืนเปนผูย่ืนคาํรองแทน) 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือ

การโฆษณาท่ีเปนการคา  
 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 200 บาท 
  
 

2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพ่ือ
การโฆษณาอื่นๆ ท่ีไมเปนการคา  
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 100 บาท 
  
 

 



ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) องคการบรหิารสวนตาํบลสชีมพู อาํเภอนาแก จังหวัดนครพนม   ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสีชมพู 

118  หมูท่ี 1 ตําบลสชีมพู อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม  48130 โทรศัพท/โทรสาร 0 4253 0879 
Website : http://www.sichomphoo.com 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด (ผานศูนยดํารงธรรมประจาํจงัหวัด) 
(หมายเหตุ: -)  

3) ศูนยบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
1) แบบฟอรม รส.1 

(หมายเหตุ: -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ช่ือกระบวนงาน: การโฆษณาดวยการปด ทิง้ หรอืโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: สํานักกฎหมายและระเบียบทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สาํนักกฎหมาย

และระเบียบทองถิ่น 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

  
1) พ.ร.บ.  การรกัษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 

พ้ืนที่ใหบริการ: ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 7.0 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคาํขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคาํขอที่นอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ท้ิง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ อบต.สีชมพู 

พักตรวิภา สาํเนาคูมือประชาชน 28/08/2015 13:50 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน  

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสาํหรับเจาหนาที ่


