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คู่มือสาํหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ �งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที'สาธารณะ 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลออย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื'อกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สว่นการคลงั  องค์การบริหารส่วนตําบลออย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที'ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที'เกี'ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื �นที'ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที'กาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที'กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7  วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี'ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที'มากที'สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที'น้อยที'สุด 0  

10. ชื'ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลิวในที
สาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  
สถานที'ให้บริการ กองช่าง 

                 สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลออย 
                 โทรศพัท์ : 0-5489-0076 
                 โทรสาร :  0-5489-0077 
    ตดิตอ่ด้วตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุที&ทางราชการกําหนด) ตั*งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที&ยง) 
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หมายเหตุ (วนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตั*งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื'อนไข(ถ้ามี) ในการยื'นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
           พระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะจะกระทําได้ตอ่เมื
อได้รับหนงัสืออนญุาตจาก  
เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
และต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื
อนไขที
กําหนดในหนงัสือ
อนญุาตด้วยเว้นแตเ่ป็นการกระทําของราชการสว่นท้องถิ
นราชการส่วนอื
นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานที
มีอํานาจ
กระทําได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที
ซึ
งราชการสว่นท้องถิ
นจดัไว้เพื
อการนั %นหรือเป็นการ
โฆษณาในการเลือกตั %งตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตั %งสมาชิกสภานิติบญัญตัแิหง่รัฐสมาชิกสภาท้องถิ
นหรือผู้บริหาร
ท้องถิ
นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื
อให้ทราบชื
อเจ้าของผู้
ครอบครองอาคารชื
ออาคารเลขที
อาคารหรือข้อความอื
นเกี
ยวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร 
          กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั %งที
มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื
นๆรวมอยู่ด้วย
จะต้องขออนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ตามกฎหมายนี %ด้วยเชน่กนั 
การโฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
น
หรือพนกังานเจ้าหน้าที
หรือได้รับอนญุาตแตม่ิได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที
กําหนดในการรับอนญุาตเจ้าพนกังาน
ท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
มีอํานาจสั
งเป็นหนงัสือให้ผู้ โฆษณาปลดรื %อถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั %น
ภายในเวลาที
กําหนดและหากเป็นกรณีที
มีข้อความหรือภาพที
มีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
มีอํานาจปลดถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือ
ภาพนั %นได้เองโดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ โฆษณาตามที
ได้ใช้จา่ยไปจริง 
             เจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
จะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลิวในที
สาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี % 
(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีคํารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บปลดรื %อถอนขดูลบหรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมื
อหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีที
มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรื
องใดต้องได้รับอนมุตัข้ิอความหรือภาพที
ใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดต้องได้รับอนมุตัิหรือได้ปฏิบตัติามกฎหมายนั %นแล้วอาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเรี
ยไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิ %วเป็นต้น 
(4) ในกรณีที
เป็นการโฆษณาด้วยการตดิตั %งป้ายโฆษณาต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณที
ห้ามติดตั %งป้ายโฆษณาซึ
งได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ
งอยูใ่นที
สาธารณะเว้นแตเ่ป็นการติดตั %งเพื
อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราช
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อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
ในการอนญุาตเจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
ต้องแสดงเขตท้องที
ที
อนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาตและต้อง
กําหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี % 
(1) การโฆษณาที
เป็นการค้าครั %งละไมเ่กิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาที
ไมเ่ป็นการค้าครั %งและไมเ่กิน 30 วนั 
เมื
อได้รับอนญุาตแล้วให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นหรือพนกังานเจ้าหน้าที
โดย
แสดงเลขที
และวนัเดือนปีที
ได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
การโฆษณาด้วยการปิดทิ %งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
น
หรือพนกังานเจ้าหน้าที
หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเงื
อนไขที
กําหนดในหนงัสืออนญุาตต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพนับาท 
 
         หมายเหตุ :    กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/
เพิ
มเตมิได้ในขณะนั %นผู้ รับคําขอและผู้ ยื
นคําขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ผู้ ยื
นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิหากผู้ ยื
นคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิ
มเตมิได้ภายในระยะเวลา
ที
กําหนดผู้ รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
        พนกังานเจ้าหน้าที
จะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกวา่ผู้ ยื
นคําขอจะดําเนินการแก้ไข
คําขอหรือยื
นเอกสารเพิ
มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนั %นเรียบร้อยแล้ว 
         กรณีมีข้อขดัข้องเกี
ยวกบัการพิจารณาอนญุาตซึ
งจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือ
แผน่ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอื
นก่อนจะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลที
ไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้องแตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 
         หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยื
นคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัที
พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 
10 แหง่พระราชบญัญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที'รับผิดชอบ 

ที' ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ยื
นคําขอยื
นคําร้องขอ
อนญุาตพร้อมเอกสาร
หลกัฐานเพื
อให้เจ้าหน้าที

ตรวจสอบ 
 
 

4 ชั
วโมง องค์การบริหาร
สว่นตําบลออย 
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ที' ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที'
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื
องให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิ
นหรือพนกังาน
เจ้าหน้าที
ผู้ มีอํานาจ
อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลออย 

 

3) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลออย 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั 
 

13. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั %นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที'ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที' รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําร้องขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ที"จะปิดทิ 'งหรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิวที"จะ
โฆษณา 

- 2 0 ชดุ - 
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ที' รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ยื"นคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
และยื"นคําร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ขออนญุาตพร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อื"นยื"นคําร้องแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ
อํานาจให้ทําการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อื"นยื"นคําร้องแทน) 

7) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ยื"นแทนพร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อื"นยื"นคําร้องแทน) 
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ที' รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

สําเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคลซึ"งผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
รับรองสําเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยื"นคําร้องด้วย
ตนเอง) 

9) 

สําเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยื"นคําร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลผู้
ยื"นคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยื"นคําร้องด้วย
ตนเอง) 

11) 
สําเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
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ที' รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

นิตบิคุคลซึ"งผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
รับรองสําเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บคุคล 

แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอื"น
เป็นผู้ ยื"นคําร้อง
แทน) 

12) 

สําเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอื"น
เป็นผู้ ยื"นคําร้อง
แทน) 

13) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลผู้
มอบอํานาจ
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอื"น
เป็นผู้ ยื"นคําร้อง
แทน) 

14) 

หนงัสือมอบ
อํานาจให้ทําการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอื"น
เป็นผู้ ยื"นคําร้อง
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ที' รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แทน) 

15) 

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ผู้ ยื"นคําร้องแทน
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยื"นคําร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอื"น
เป็นผู้ ยื"นคําร้อง
แทน) 

 

15.2) เอกสารอื'น ๆ สาํหรับยื'นเพิ'มเตมิ 

ที' รายการเอกสาร
ยื'นเพิ'มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื&น ๆ สําหรับยื&นเพิ&มเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ �งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื'อการโฆษณาที'เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ �งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื'อการโฆษณาอื'นๆที'ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
  ถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที
ระบไุว้ข้างต้น สามารถติดตอ่เพื
อร้องเรียนได้ที
   

1.  ศูนย์ดาํรงธรรมอาํเภอปง  ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ  (one stop service )                                    
โทรศัพท์ : 0-5449-7239   โทรสาร : 0-5449-7239   

2. ศูนย์รับเรื'องร้องเรียนร้องทุกข์  อบต .ออย   ,ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  0-5489-0076                            
โทรสาร  0-5489- 0077  ,ตู้ปณ .8  ไปรษณีย์ปง  ,www.oillocal.go.th, 
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17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มรส.1 

- 
 

18. หมายเหตุ 
- 


