
 
 
 
คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปดิ ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานปลัด องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในที่สาธารณะ 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : ส านักงานปลัด องค์การบริหารสว่นต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวดัตาก 
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

๑) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
๗. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๓๕ ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ ๗  วัน 

๙. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   -  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  -  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  -  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ องค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  

๑) สถานที่ให้บริการ  ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลแม่ต้าน / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 

๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบัญญัติรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ก าหนดให้การโฆษณา  

ด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย      
 

๑ 



เว้นแต่เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้
หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณา
ในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ  สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น 
และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคาร ชื่ออาคาร เลขทีอ่าคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร  
      กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยูด่้วยจะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนีด้้วยเช่นกัน 
      การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับอนุญาต    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ 
หรือภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้าง
ข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดคา่ใช้จา่ยจากผูโ้ฆษณาตามที่ได้ใชจ้่ายไปจริง 
     เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ะอนุญาตให้โฆษณาดว้ยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว
ในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ หรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
(๒) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอาย ุ
(๓) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องไดร้ับอนุมัติข้อความหรือภาพทีใ่ช้ในการโฆษณา หรือจะต้อง 
ปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติ หรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนันการขออนุญาต
เรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น 
(๔) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อม
ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม
สวนสาธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการ
ต้อนรับราชอาคันตกุะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล 
      ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้อง
ก าหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑด์ังนี้ 
(๑) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน ๖๐ วนั 
(๒) การโฆษณาที่ไม่เป็นการคา้ครั้งและไม่เกิน ๓๐ วัน 
      เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
โดยแสดงเลขที่ และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
      การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าพันบาท 

๒ 



หมายเหตุ :  
      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่
ก าหนดผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
      พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข   
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพิม่เติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
      กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศ หรือแผ่น
ปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ
ออกหนังสืออนุญาตให้ผูข้ออนุญาตทราบภายใน ๓ วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน ๗ วัน 
      หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา ๑๐ 
แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ 
 

๔ ชั่วโมง ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน 

 

๒) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจอนุญาต
ได้พิจารณา 
 

๑ วัน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน 

 

๓) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
 

๕ วัน ส านักงานปลัด 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่ต้าน 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   ๗   วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 

๓ 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

๑) 

แบบค าร้องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบ ร.ส.๑) 
 

- ๑ - ฉบับ - 

๒) 

แผนผังแสดงเขตที่จะ
ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว 
 

- ๒ - ชุด - 

๓) 

ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว
ที่จะโฆษณา 

 

- ๒ - ชุด - 

๔) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ยื่น
ค าร้องพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- - ๑ ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นค าร้องด้วย

ตนเอง) 

๕) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ขอ
อนุญาตพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล

อื่นยื่นค าร้องแทน) 

๖) 

หนังสือมอบอ านาจ
ให้ท าการแทนพร้อม
ปิดอากรแสตมป ์

- ๑ - ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล

อื่นยื่นค าร้องแทน) 

๗) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้ยื่น
แทนพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

 
 
 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล

อื่นยื่นค าร้องแทน) 

๔ 



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

๘) 

ส าเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซ่ึง
ผู้มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลรับรอง
ส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- ๑ ๑ ชุด  (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องดว้ย

ตนเอง) 

๙) 

ส าเนาหลักฐานแสดง
การเป็นผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับ 
ตรานติิบุคคล 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องดว้ย

ตนเอง) 

๑๐) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลผู้ยื่นค าร้อง
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นค าร้องดว้ย

ตนเอง) 

๑๑) 

ส าเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซ่ึง
ผู้มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลรับรอง
ส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

๑๒) 

ส าเนาหลักฐานแสดง
การเป็นผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้องและประทับ 
ตรานติิบุคคล 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

๕ 



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

๑๓) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้มี
อ านาจจดัการแทน
นิติบุคคลผู้มอบ
อ านาจพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

๑๔) 

หนังสือมอบอ านาจ
ให้ท าการแทนพร้อม
ปิดอากรแสตมป ์

- ๑ - ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

๑๕) 

ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอ านาจผู้ยื่นค า
ร้องแทนพร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง 

- - ๑ ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอ านาจจดัการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

 

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

๑๖. ค่าธรรมเนียม 
๑) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม  ๒๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 

๒) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม  ๑๐๐ บาท 
หมายเหตุ - 
 

 

๖ 



๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
๑) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน  

หมายเหต ุ ๔๓๓ หมู่ที ่๒ ถนนแม่สอด - แม่สะเรียง ต าบลแม่ต้าน อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ๖๓๑๕๐ 
             โทรศัพท์/โทรสาร ๐๕๕-๕๘๙๓๐๑ หรือ WWW.MAETANLOCAL.GO.TH 

 

๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
๑) แบบฟอร์ม รส.๑ 

 

๑๙. หมายเหต ุ
          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่พิมพ์ ๒๐/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ ๒ โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน 

อ าเภอท่าสองยาง จังหวดัตาก 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 

๗ 



ตัวอย่างแบบ รส.๑ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘ 


