
คู่มือส ำหรับประชำชน 
 

งำนที่ให้บริกำร กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่
สำธำรณะ 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพ้ี  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวดัอุตรดิตถ์ 
 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 
 

สถำนที่ / ช่องทำงกำรให้บริกำร  ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 
1. ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้  วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) 

ตั้งแต่เวลำ  08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
 

หลักเกณฑ์ วิธกีำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

 พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมืองพ.ศ. 2535 ก ำหนดให้กำร
โฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะ จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญำต  
จำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสือ
อนุญำตด้วยเว้นแต่เป็นกำรกระท ำของรำชกำรส่วนท้องถิ่นรำชกำรส่วนอื่นหรือรัฐวิสำหกิจหรือของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจ
กระท ำได้หรือเป็นกำรโฆษณำด้วยกำรปิดแผ่นประกำศณสถำนที่ซึ่งรำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือกำรนั้นหรือเป็นกำร
โฆษณำในกำรเลือกตั้งตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งรัฐสมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่นและกำรโฆษณำด้วยกำรปิดประกำศของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือต้นไม้เพ่ือให้ทรำบชื่อเจ้ำของ      
ผู้ครอบครองอำคำรชื่ออำคำรเลขที่อำคำรหรือข้อควำมอ่ืนเกี่ยวกับกำรเข้ำไปและออกจำกอำคำร กรณีแผ่นประกำศ
หรือใบปลิวในกำรหำเสียงเลือกตั้งที่มีกำรโฆษณำทำงกำรค้ำหรือโฆษณำอ่ืนๆรวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญำตจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้ด้วยเช่นกัน กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ
หรือใบปลิวในที่สำธำรณะโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือได้รับอนุญำตแต่มิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกำรรับอนุญำตเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งเป็น
หนังสือให้ผู้โฆษณำปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นภำยในเวลำที่ก ำหนดและหำกเป็นกรณีที่มีข้อควำม
หรือภำพที่มีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชนหรือลำมกอนำจำรเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจปลดถอนขูดลบหรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นได้เองโดยคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้โฆษณำตำมที่
ได้ใช้จ่ำยไปจริง 
 เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะอนุญำตให้โฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิว
ในที่สำธำรณะในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1) ข้อควำมหรือภำพในแผ่นประกำศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมำยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชำชน 
 (2) มีค ำรับรองของผู้ขออนุญำตว่ำจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้ำงแผ่นประกำศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญำต 
หมดอำยุ 

 

/(3) ในกรณี… 
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 (3) ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรโฆษณำในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อควำมหรือภำพที่ใช้ในกำรโฆษณำหรือ
จะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นแล้วอำทิกำรขออนุญำตเล่นกำรพนันกำร
ขออนุญำตเรี่ยไรกำรขออนุญำตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น 
 (4) ในกรณีที่เป็นกำรโฆษณำด้วยกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีห้ำมติดตั้งป้ำยโฆษณำซึ่งได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทำงสำธำรณะวงเวียนอนุสำวรีย์สะพำนสะพำนลอยสะพำนลอยคนเดินข้ำมเกำะกลำงถนนสวนหย่อม
สวนธำรณะถนนต้นไม้และเสำไฟฟ้ำซึ่งอยู่ในที่สำธำรณะเว้นแต่เป็นกำรติดตั้งเพ่ือพระรำชพิธีรัฐพิธีหรือกำรต้อนรับรำช
อำคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบำล 
 ในกำรอนุญำตเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญำตไว้ในหนังสืออนุญำตและ
ต้องก ำหนดอำยุของหนังสืออนุญำตภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) กำรโฆษณำท่ีเป็นกำรค้ำครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
 (2) กำรโฆษณำท่ีไม่เป็นกำรค้ำครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
 เมื่อได้รับอนุญำตแล้วให้ผู้รับอนุญำตแสดงข้อควำมว่ำได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่
โดยแสดงเลขท่ีและวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญำตลงในแผ่นประกำศหรือใบปลิวด้วย 
กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะโดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำตต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
 

หมำยเหตุ : กรณคี ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อำจแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกันพร้อมก ำหนด
ระยะเวลำให้ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมหำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนดผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำรคืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
 พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไข
ค ำขอหรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับกำรพิจำรณำอนุญำตซึ่งจะต้องมีกำรแก้ไขค ำร้องข้อควำมหรือภำพในแผ่นประกำศหรือ
แผ่นปลิวหรือพบในภำยหลังว่ำผู้ขออนุญำตจะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่
สำมำรถออกหนังสืออนุญำตให้ผู้ขออนุญำตทรำบภำยใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน 
 หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 
10 แห่งพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำรพ.ศ. 2558 
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ขั้นตอนและระยะเวลำให้บริกำร 
 

ขั้นตอน 
 

 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 
 

1. ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำร้องขออนุญำตพร้อมเอกสำร 
หลักฐำนเพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
 (ระยะเวลำประมำณ 4 ชั่วโมง) 

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เสนอเรื่องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจอนุญำตได้พิจำรณำ 
 (ระยะเวลำประมำณ 1 วัน)  

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

3. พิจำรณำออกหนังสืออนุญำต 
(ระยะเวลำประมำณ 5 วัน)  

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน้ ำพี้ 
อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลำรวม 7 วันท ำกำร 
 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ขอโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ  

1. แบบค ำร้องขออนุญำตโฆษณำ (แบบ ร.ส.1)      จ ำนวน  1  ฉบับ 
2. แผนผังแสดงเขตที่จะปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิว    จ ำนวน  2  ฉบับ 
3. ตัวอย่ำงของแผ่นประกำศหรือใบปลิวที่จะโฆษณำ      จ ำนวน  2  ฉบับ 
4. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นค ำร้องพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
5. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ขออนุญำตพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
6. หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทนพร้อมปิดอำกรแสตมป์     จ ำนวน  1  ฉบับ 
7. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้ยื่นแทนพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง   จ ำนวน  1  ฉบับ 
8. ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล จ ำนวน  1  ฉบับ 
    รับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำนิติบุคคล 
9. ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน  1  ฉบับ 
    และประทับตรำนิติบุคคล 
10. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลผู้ยื่นค ำร้อง  จ ำนวน  1  ฉบับ 
      พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 

/11. ส ำเนำ… 



-3- 
 
11. ส ำเนำหลักฐำนหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคล จ ำนวน  1  ฉบับ 
      รับรองส ำเนำถูกต้องและประทับตรำนิติบุคคล 
12. ส ำเนำหลักฐำนแสดงกำรเป็นผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง จ ำนวน  1  ฉบับ 
      และประทับตรำนิติบุคคล 
13. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้มีอ ำนำจจัดกำรแทนนิติบุคคลผู้มอบอ ำนำจ  จ ำนวน  1  ฉบับ 
      พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
14. หนังสือมอบอ ำนำจให้ท ำกำรแทนพร้อมปิดอำกรแสตมป์     จ ำนวน  1  ฉบับ 
15. ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจผู้ยื่นค ำร้องแทน   จ ำนวน  1  ฉบับ 
      พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 

ค่ำธรรมเนียม 

- หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพ่ือกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ  ค่ำธรรมเนียม 200 บำท 
- หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพ่ือกำรโฆษณำอ่ืนๆที่ไม่เป็นกำรค้ำ  
             ค่ำธรรมเนียม 100 บำท 
 

กำรรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้ำกำรให้บริกำรไม่เป็นไปตำมข้อตกลงที่ระบุไว้ข้ำงต้น สำมำรถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่  ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำร-
ส่วนต ำบลน้ ำพี้  อ ำเภอทองแสนขัน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53230   
หมำยเลขโทรศัพท์  055-826048   
หรือทำงเว็บไซต ์ www.namphi.go.th 
 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์มและกำรกรอกข้อมูล 
(แบบฟอร์ม รส.1) 
 

http://www.namphi.go.th/



