
คู�มือสําหรับประชาชน 
องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น 

 
งานที่ให$บริการ การโฆษณาด$วยการป*ด ทิง้ หรือโปรยแผ�นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานปลัด  องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ขอบเขตการให�บริการ 
   

สถานที่/ช�องทางให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
1. สํานักงานปลัด  
   องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

 วันจันทร$ ถึง วันศุกร$ (เว�นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
1. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป7นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให�การ
โฆษณาด�วยการป�ด ท้ิง หรือโปรยแผ�นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําได�ต�อเม่ือได�รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน หรือพนักงานเจ�าหน�าที่ และต�องปฏิบัติให�เป7นไปตามหลักเกณฑ$และเงื่อนไขท่ี
กําหนดในหนังสืออนุญาตด�วย เว�นแต� เป7นการกระทําของราชการส�วนท�องถ่ิน ราชการส�วนอ่ืน หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหน�วยงานท่ีมีอํานาจกระทําได� หรือเป7นการโฆษณาด�วยการป�ดแผ�นประกาศ ณ สถานท่ี
ซ่ึงราชการส�วนท�องถ่ินจัดไว�เพ่ือการนั้น หรือเป7นการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด�วยการเลือกต้ัง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งรัฐ สมาชิกสภาท�องถ่ินหรือผู�บริหารท�องถ่ิน และการโฆษณาด�วยการป�ดประกาศ
ของเจ�าของหรือผู�ครอบครองอาคารหรือต�นไม� เพื่อให�ทราบชื่อเจ�าของผู�ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขท่ี
อาคาร หรือข�อความอ่ืนเก่ียวกับการเข�าไปและออกจากอาคาร 
2. กรณีแผ�นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่มีการโฆษณาทางการค�าหรือโฆษณาอ่ืน ๆ รวมอยู�
ด�วยจะต�องขออนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ีตามกฎหมายน้ีด�วยเช�นกัน 
3.  การโฆษณาด�วยการป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม�ได�รับอนุญาตจากเจ�า
พนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที่ หรือได�รับอนุญาตแต�มิได�ปฏิบัติให�เป7นไปตามหลักเกณฑ$ที่กําหนดใน
การรับอนุญาตเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที่มีอํานาจสั่งเป7นหนังสือให�ผู�โฆษณาปลด ร้ือ ถอน ขูด 
ลบ หรือล�างข�อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด  และหากเป7นกรณีท่ีมีข�อความหรือภาพที่มีผลกระทบ
ต�อความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือลามกอนาจาร  เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงาน
เจ�าหน�าท่ีมีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล�างข�อความ หรือภาพนั้นได�เองโดยคิดค�าใช�จ�ายจากผู�โฆษณาตามท่ี
ได�ใช�จ�ายไปจริง 
4.  เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี จะอนุญาตให�โฆษณาด�วยการป�ด ท้ิง หรือโปรยแผ�นประกาศ 
หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต�อไปนี้ 
 (1)  ข�อความหรือภาพในแผ�นประกาศหรือใบปลิวไม�ขัดต�อกฎหมายความสงบเรียบร�อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน 
 (2)  มีคํารับรองของผู�ขออนุญาตว�าจะเก็บ ปลด ร้ือถอน ขูด ลบ หรือล�างแผ�นประกาศหรือใบปลิวเม่ือ
หนังสืออนุญาตหมดอายุ 
 (3)  ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให�การโฆษณาในเร่ืองใดต�องได�รับอนุมัติข�อความ  หรือภาพท่ีใช�ใน
การโฆษณาหรือจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต�องได�รับอนุมัติหรือได�ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล�ว  อาทิ     
การขออนุญาตเล�นการพนัน  การขออนุญาตเรี่ยไร  การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว เป7นต�น 



 (4)  ในกรณีที่เป7นการโฆษณาด�วยการติดต้ังปJายโฆษณา ต�องไม�อยู�ในบริเวณที่ห�ามติดต้ังปJายโฆษณา  
ซ่ึงได�แก�  บริเวณคร�อมถนนหรือทางสาธารณะ  วงเวียน  อนุสาวรีย$  สะพาน  สะพานลอยคนเดินข�ามเกาะ
กลางถนน  สวนหย�อม  สวนสาธารณะ  ถนน  ต�นไม�  และเสาไฟฟJาซ่ึงอยู�ในท่ีสาธารณะ เว�นแต�เป7นการติดต้ัง
เพื่อพระราชพิธี  รัฐพิธี  หรือการต�อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
5.  ในการอนุญาตเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที่  ต�องแสดงเขตท�องถ่ินที่อนุญาตไว�ในหนังสือ
อนุญาต  และต�องกําหนดอายุของหนังสือภายใต�หลักเกณฑ$ดังนี้ 
 (1)  การโฆษณาท่ีเป7นการค�า   คร้ังละไม�เกิน  60  วัน 
 (2)  การโฆษณาท่ีไม�เป7นการค�า คร้ังละไม�เกิน  30  วัน   
6.  เม่ือได�รับอนุญาตแล�ว  ให�ผู�ได�รับอนุญาตแสดงข�อความว�าได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือ
พนักงานเจ�าหน�าที่โดยแสดงเลขท่ี และวัน เดือน ปL  ที่ได�รับหนังสืออนุญาตลงในแผ�นประกาศหรือใบปลิวด�วย 
7.  การโฆษณาด�วยการป�ด  ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม�ได�รับอนุญาตจาก           
เจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าท่ี หรือฝOาฝPนไม�ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต  ต�อง
ระวางโทษปรับไม�เกินห�าพันบาท 
 

ข้ันตอนและระยะการให$บริการ 
ข้ันตอน  หน�วยงานผู$รับผิดชอบ 
1. ผู�ท่ีประสงค$จะขออนุญาตโฆษณาด�วยการ
ป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศ หรือใบปลิวใน
ที่ สาธารณะย่ืนคําร�องขออนุญาต พร�อม
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 สํานักงานปลัด 
องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 
 
 

2. เจ�าหน�าท่ีตรวจสอบคําร�องขออนุญาต และ
เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาต 
( ระยะเวลา  10 นาที ) 

 
สํานักงานปลัด 
องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

3. เสนอเรื่องให�เจ�าพนักงานท�องถ่ิน  หรือ
พนักงานเจ�าหน�าที่ผู�มีอํานาจอนุญาตได�
พิจารณา 
( ระยะเวลา  5 นาที ) 

 สํานักปลัด 
องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

4. การพิจารณาและออกหนังสืออนุญาต 
(ระยะเ( ระยะเวลา  10 นาที ) 

สํานักปลัด 
องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาท้ังสิ้น   ไม�เกิน  30 นาที นับแต�วันรับคําร�อง 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต$องใช$ 
1. แบบคําร�องขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1)     จํานวน  1  ฉบับ 
2. แผนผังแสดงเขตที่จะป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิว   จํานวน  2  ชุด 
3. ตัวอย�างของแผ�นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา     จํานวน  2  ชุด 
4. เอกสารหลักฐานแสดงตนของผู�ยื่นคําร�องขออนุญาต  ดังนี้ 



   4.1  กรณีผู�ยื่นคําร�องเป7นบุคคลธรรมดา  และย่ืนด�วยคําร�องตนเอง 
-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ยื่นคําร�อง พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน  1  ฉบับ 

   4.2  กรณีผู�ยื่นคําร�องเป7นบุคคลธรรมดา  แต�มอบให�บุคคลอ่ืนย่ืนคําร�องแทน 
 -  หนังสือมอบอํานาจให�ทําการแทน  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  จํานวน  1  ฉบับ 
 -  หนังสือมอบอํานาจให�ทําการแทน  พร�อมป�ดอากรแสตมปS   จํานวน  1  ฉบับ 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�ยื่นแทน พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง จํานวน  1  ฉบับ 
   4.3  กรณีผู�ยื่นคําร�องเป7นนิติบุคคล  และผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลเป7นผู�ยื่นคําร�องด�วยตนเอง 
 -  สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  ซ่ึงผู�มีอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ 
    จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกต�อง  และประทับตรานิติบุคคล 

-  สําเนาหลักฐานแสดงการเป7นผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พร�อมรับรอง จํานวน  1  ฉบับ 
    สําเนาถูกต�อง  และประทับตรานิติบุคคล 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล  จํานวน  1  ฉบับ 
    ผู�ยื่นคําร�อง  พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
   4.4   กรณีผู� ย่ืนคําร�องเป7นนิติบุคคล  และผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให�บุคคลอ่ืนเป7นผู� ย่ืน                 

คําร�องแทน 
 -  สําเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผู�มีอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ 
    จัดการแทนนิติบุคคลรับรองสําเนาถูกต�อง  และประทับตรานิติบุคคล 
 -  สําเนาหลักฐานแสดงการเป7นผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคล พร�อมรับรอง จํานวน  1  ฉบับ 
    สําเนาถูกต�อง  และประทับตรานิติบุคคล 
 -  สําเนาบัตรประชาชนของผู�มีอํานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู�มอบอํานาจ จํานวน  1  ฉบับ 
    พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
 -  หนังสือมอบอํานาจให�ทําการแทน  พร�อมป�ดอากรแสตมปS   จํานวน  1  ฉบับ 
 -  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู�รับมอบอํานาจ ผู�ยื่นคําร�องแทน จํานวน  1  ฉบับ 
    พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง  
 

ค�าธรรมเนียม 
องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  จะเรียกเก็บค�าธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตรา  ดังนี้ 

1. หนังสืออนุญาตให�ป�ด ท้ิง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิว 
      เพ่ือการโฆษณาที่เป7นการค�า      ฉบับละ  200  บาท 

2.  หนังสืออนุญาตให�ป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิว 
     เพ่ือการโฆษณาอ่ืนๆ  ที่ไม�เป7นการค�า     ฉบับละ  100  บาท 
3.  แผ�นประกาศหรือแผ�นปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังท่ีมีการโฆษณา 
    ที่เป7นการค�า หรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู�ด�วยจะเรียกเก็บค�าธรรมเนียม 
    ตามข�อ 1  หรือข�อ 2 แล�วแต�กรณี 
 

การรับเร่ืองร$องเรียน 
ถ�าบริการไม�เป7นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น  สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี  สํานักปลัด  องค$การบริหาร 
ส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น  หมายเลขโทรศัพท$  043-449550 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
แบบคําร�องขออนุญาตโฆษณา  และตัวอย�างการกรอกข�อมูล 
 



           แบบ  ร.ส.1 

คําร$องขออนุญาตโฆษณา 
------------------- 

        เขียนที่................................................... 
      วันที่ ................. เดือน...............................พ.ศ................. 

  ข�าพเจ�า.................................................................อายุ.........................  สัญชาติ......................  
อยู�บ�านเลขที่...................................... ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................  
ตําบล/แขวง.....................................................................อําเภอ/เขต..................................................................  
จังหวัด............................................................... โทรศัพท$...................................................... 
  ขอย่ืนคําร�องต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที่  ขออนุญาตทําการโฆษณาโดย
ป�ด ท้ิง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิว ณ ท่ี ................................................................................................. 
ซ่ึงต้ังอยู�เลขที่ ................................ ตรอก/ซอย.................................................ถนน..........................................  
ตําบล/แขวง................................................... อําเภอ..........................................จังหวัด.....................................   
  ได�เสนอแผนผังแสดงเขตท่ีจะป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล�เคียง
และตัวอย�างของแผ�นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา  จํานวน  2 ชุดมาด�วยแล�ว 
  ขอรับรองว�าเม่ือครบกําหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล�ว  จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือ
ล�างแผ�นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล�าว 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................... 
       (…………………………………………………………….) 
                ผู�ขออนุญาต 

หมายเหตุ   ข
อความใดไม�ใช
ให
ขีดฆ�าออก 
 

ความเห็นของเจ�าหน�าที่ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................... 
      ตําแหน�ง......................................................................... 
       วันที่.............................................................. 
   
คําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................... 
       (……………………………………………………………) 
      ตําแหน�ง......................................................................... 
       วันที่.............................................................. 
 



(ตัวอย�างการกรอกแบบฟอร�ม) 
แบบ  ร.ส.1 

คําร$องขออนุญาตโฆษณา 
------------------- 

       เขียนที่ องค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
      วันที่    1      เดือน กรกฎาคม   พ.ศ.  2558  

  ข�าพเจ�า             นายขาว   บริสุทธ์ิ             อายุ        39            สัญชาติ        ไทย                    
อยู�บ�านเลขที่                  123 / 456           ตรอก/ซอย            หมู�ท่ี   11        ถนน    -            -            
ตําบล/แขวง                 เขาสวนกวาง                      อําเภอ/เขต              เขาสวนกวาง               -
จังหวัด            ขอนแก�น                 โทรศัพท$         089-1234567      ๘   
  ขอย่ืนคําร�องต�อเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที่  ขออนุญาตทําการโฆษณาโดย
ป�ด ท้ิง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิว ณ ท่ี   บริเวณริมถนนในเขตองค$การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
ซ่ึงต้ังอยู�เลขที่             -             ตรอก/ซอย            -                       ถนน                 -             -
ตําบล/แขวง               -                  อําเภอ               -                   จังหวัด             -               -                         
  ได�เสนอแผนผังแสดงเขตท่ีจะป�ด ทิ้ง หรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล�เคียง
และตัวอย�างของแผ�นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา  จํานวน  2 ชุดมาด�วยแล�ว 
  ขอรับรองว�าเม่ือครบกําหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล�ว  จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือ
ล�างแผ�นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล�าว 
 
      (ลงชื่อ)             นายขาว   บริสุทธิ์                . 
           ผู�ขออนุญาต 

หมายเหตุ   ข
อความใดไม�ใช
ให
ขีดฆ�าออก 
 

ความเห็นของเจ�าหน�าที่ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................... 
      ตําแหน�ง......................................................................... 
       วันที่.............................................................. 
   
คําสั่งของเจ�าพนักงานท�องถ่ินหรือพนักงานเจ�าหน�าที ่
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)........................................................................... 
       (……………………………………………………………) 
      ตําแหน�ง......................................................................... 
       วันที่.............................................................. 
 


