
 
 
คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ  
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  อ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
กรม : ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 
2560 ก าหนดให้การโฆษณา ด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการ
ส่วนอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้หรือเป็นการ โฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ 
ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตาม กฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการ  ปิด
ประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคาร
เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหา
เสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยู่ด้วยจะต้อง ขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มี
อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่ ก าหนดและ
หากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ  
ลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพ
นั้นได้เองโดย คิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะ
อนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  ในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้ (1) 
ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธร รมอันดีของ 
ประชาชน (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อ
หนังสืออนุญาต หมดอายุ (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ
หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือ จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้น
แล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น (4) ในกรณีที่
เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่บริเวณ  คร่อม
ถนนหรือทางสาธารณะ สะพานสะพาน  สวนธารณะถนนต้นไม้  และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็น
การติดตั้งเพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราอาคันตุกะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสือ

อนุญาตและ ต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้  
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 90 วัน  
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 60 วัน  
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ

พนักงานเจ้าหน้าที ่โดยแสดงเลขท่ีและวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วยการ
โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับ
ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2560 

   
หมายเหตุ :กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจ

แก้ไข/ เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/
หลักฐานร่วมกันพร้อม ก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการ
แก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการ
พิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไข ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว  กรณีมีข้อขัดข้อง
เกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือ แผ่นปลิวหรือ
พบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่ 
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน 
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558  

 
 
ช่องทางการให้บริการ  
 

สถานที่ให้บริการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง  
อ าเภอบ้านผือ  
จังหวัดอุดรธานี 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  
โทรศัพท์ 0-4221-9876 
 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการวันเวลาราชการ 
 เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึง วันศุกร์ 
 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
 
 
 



 
 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ  
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 5 วันท าการ  
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1 การตรวจสอบเอกสาร  

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

4 ชั่วโมง ส านักปลัด  อบต.โนนทอง 

2 การพิจารณา  
เสนอเรื่ อ ง ให้ เ จ้ าพนักงานท้ องถิ่ นหรื อ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ มีอ านาจอนุญาตได้
พิจารณา 

1 วัน ส านักปลัด  อบต.โนนทอง 

3 การพิจารณา  
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 

3 วัน ส านักปลัด  อบต.โนนทอง 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ  
เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้  
1. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ชุด 
    หรือหนังสือมอบอ านาจ (กรณีมีการมอบอ านาจ) 
2. ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา จานวน 2ชุด 

 
ค่าธรรมเนียม  
 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1 หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว

เพ่ือการ โฆษณาท่ีเป็นการค้า 
200  บาท 

2 หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
เพ่ือการ โฆษณาอ่ืนๆที่ไม่เป็นการค้า 

100  บาท 

 
ช่องทางการร้องเรียน  
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน 
1 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง   อ าเภอบ้านผือ   จังหวัดอุดรธานี 

หมายเลขโทรศัพท์  0-4221-9876  หรือทางเว็บไซด www.notong.net  
 

2 ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง 
หมายเลขโทรศัพท์  0-4221-9876  หรือทางเว็บไซด www.notong.net  
 

 

http://www.notong.net/
http://www.notong.net/


 
ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 

 
      เขียนที่........................................................................... .... 
         
     วันที่................เดือน......................พ.ศ..................... 
 
 ข้าพเจ้า............................................................................................อายุ..................ปี  สัญชาติ............. 
อยู่บ้านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย................................................ถนน........................................ ..............
ต าบล/แขวง.................................................................อ าเภอ/เขต.................................. ..................................... 
จังหวัด.................................................................โทรศัพท์............................................. .............. 
 
 ขอยื่นค าร้องต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  ขออนุญาตท าการโฆษณาโดยปิด  ทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว  ณ  ที่......................................................................................... ...................
ซ่ึงต้ังอยู่....................................................................................... .......................................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 

ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด  ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวและบริเวณใกล้เคียงและ
ตัวอย่างแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณาจ านวน  1  ชุด  มาด้วย 

ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้ว  จะเก็บ  ปลด  รื้อถอน  ขูด  ลบ  หรือล้าง
แผ่นประกาศหรือใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 
 

(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต 
                                                                       (.......................................................) 
 
            ความเห็นของเจ้าหน้าที่ ......................................................................................................................  

      
  (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต 

                                                                       (.......................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 
ค าสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่................................................................... ........................ 

       
 (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขออนุญาต 

                                                                       (.......................................................) 
       ต าแหน่ง............................................... 
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