
ค ู่มือส ำหรบัประชำชน : กำร โฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หร ือโปรยแผ่นประกำศ หร ือใบปลวิในที่สำธำรณะ  

หน่วยงำนทีใ่ห้บรกิำร : องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ ์วิธกีำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค  ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต  

 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การ

โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเม่ือได้รับหนังสืออนุญาตจาก

เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็น ไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสือ

อนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มี

อ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซ่ึงราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้น หรือ

เป็นการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ

ผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทราบชื่อ

เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร กรณีแผ่น

ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกต้ังที่ มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขออนุญาต

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ ด้วยเช่นกัน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่น

ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับ

อนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มี

อ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนด และหาก

เป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดย คิด

ค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการ

ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

 (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน 

 (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนั งสือ

อนุญาตหมดอายุ 

 (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา 

หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน 

การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิว เป็นต้น 

(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดต้ังป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดต้ังป้ายโฆษณา ซ่ึงได้แก่ บริเวณ

คร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน 



สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซ่ึงอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดต้ังเพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ

การต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาลในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้อง

แสดงเขตท้องที่ท่ีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 

 (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 

 (2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 

  เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนัก งาน

เจ้าหน้าที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสื ออนุญา ตลงในแผ่นประ กา ศหรื อใบปลิ ว ด้วย  

 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนั กงา น

ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน

ห้าพันบาท 

หมำยเหตุ : 

      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพ่ิมเติมไ ด้ใน

ขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด

ระยะเวลาใหผู้้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่

ก าหนด ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอ

และยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตาม

บันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 

      กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซ่ึงจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือ

แผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ ไม่

สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน 

หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 

แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  

 สถานท่ีให้บริการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 
เลขที่ 1  หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง 
โทร  0 – 7520 – 8037 

เว็บไซต์  :  www.thungyao.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 

วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 7 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนทีร่บัผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร  

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาต พร้อมเอกสารหลักฐาน 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งยาว 

4 ชั่วโมง องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี

อ านาจอนุญาตได้พิจารณา 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอ

ปะเหลียน จังหวัดตรัง 
 

3) กำรพิจำรณำ 

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 
(หมายเหตุ: (หน่วยงานผู้รับผิดชอบ คือ องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งยาว))  

5 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอ
ปะเหลียน จังหวัดตรัง 

 

 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

1) 
 

แบบค าร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 

- 

2) 
 

แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว 
ฉบับจริง 2 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 

3) 
 

ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา 
ฉบับจริง 2 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นค าร้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา และยื่นค าร้องด้วย
ตนเอง) 

- 

5) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น

ค าร้องแทน) 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น
ค าร้องแทน) 

- 

7) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอ่ืนยื่น
ค าร้องแทน) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

8) 
 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

9) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

10) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล ผู้
ยื่นค าร้อง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลเป็นผู้ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

- 

11) 
 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลรับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

12) 
 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคล พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง และประทับตรานิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร  

13) 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้
มอบอ านาจ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน

นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

14) 
 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน พร้อมปิดอากรแสตมป์ 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

ส าเนา 0 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

15) 

 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ ผู้ยื่นค าร้องแทน 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 

ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติบุคคล และผู้มีอ านาจจัดการแทน
นิติบุคคลมอบให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ยื่นค าร้องแทน) 

- 

 

 

ค ่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค ่ำธรรมเนยีม (บำท / ร ้อยละ) 

1) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หร ือโปรยแผ่นประกำศหรอืใบปลิวเพือ่
กำร โฆษณำทีเ่ปน็กำรคำ้  

 
(หมายเหตุ: -)  

 ค ่ำธรรมเนียม 200 บาท 
  

 

2) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หร ือโปรยแผ่นประกำศหรอืใบปลิวเพือ่

กำร โฆษณำอืน่ๆ ที่ไม่เปน็กำรคำ้  
(หมายเหตุ: -)  

 ค ่ำธรรมเนียม 100 บาท 

  
 

 

 

 



ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร  

1) องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว เลขที่ 1  หมู่ที่ 1  ต าบลทุ่งยาว  อ าเภอปะเหลียน  จังหวัดตรัง โทร  0 – 

7520 – 8037 
(หมายเหตุ: (เว็บไซต์  :  www.thungyao.go.th) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม์ ตัวอยำ่งและค ูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 

1) แบบฟอร์ม รส.1 
(หมายเหตุ: -)  

 

หมำยเหตุ 

  - 

 

ชื่อกระบวนงำน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ   

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน : ส านักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านัก

กฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

ประเภทของงำนบรกิำร : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

  
1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 

พื้นที่ใหบ้รกิำร: ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ท ี ่



กฎหมำยข้อบังคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ระยะเวลำทีก่  ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ : 7.0 

ชื่ออ้ำงอิงของค ูม่ือประชำชน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว 

 


