
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการ ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 

 พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7  วัน 

9. ช่องทางการให้บริการ  
 สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ติดต่อด้วย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่  และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจ 
หรือของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติ
แห่งรัฐสมาชิก สภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคารหรือต้นไม ้เพ่ือให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือข้อความอ่ืนเกี่ยวกับการ
เข้าไปและออกจากอาคาร 
  กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่
ด้วย จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 
  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด 
ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เอง โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้
ใช้จ่ายไปจริง 



 
 

  เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ 
หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 
  (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอายุ 
  (3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการ
โฆษณาหรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติ หรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขอ
อนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น 
  (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่ง
ได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะ
กลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการติดตั้งเพ่ือพระ
ราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล 
   ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสือ
อนุญาต และต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
 (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
 (2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
  เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที ่โดยแสดงเลขท่ีและวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
  การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
หมายเหตุ : กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข /
เพ่ิมเติมได้ในขณะนั้น ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่าย และรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน 
พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ผู้รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  พนักงาน
เจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอหรือ
ยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาต ซึ่ง
จะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาต
จะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขอ
อนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการ
พิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการ
อ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขออนุญาตพรอ้มเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 

4 ช่ัวโมง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให้เจา้พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผูม้ีอ านาจอนุญาตได้พิจารณา 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

- 



 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

3) 
การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสืออนญุาต 
 

5 วัน องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 

12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

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

- 1 0 ฉบับ - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที่จะปดิทิ้งหรือ
โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 
ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ยื่นค าร้องพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาและยื่นค า
ร้องด้วยตนเอง) 

5) 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่มอบให้
บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 

6) 
หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน
พร้อมปิดอากรแสตมป ์

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่มอบให้
บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 

7) 
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้ยื่นแทนพร้อมรับรองส าเนา
ถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็น
บุคคลธรรมดาแต่มอบให้
บุคคลอื่นยื่นค าร้องแทน) 

8) 

ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคลซึ่งผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบคุคลรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้
ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

9) 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มี
อ านาจจัดการแทนนติิบุคคล
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้
ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

10) 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผูย้ื่นค าร้องพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้
ยื่นค าร้องด้วยตนเอง) 

11) 
ส าเนาหลักฐานหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนติิบุคคลซึ่งผู้มีอ านาจ

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลมอบ



 
 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

จัดการแทนนิติบคุคลรับรอง
ส าเนาถูกต้องและประทับตรานิติ
บุคคล 

ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค า
ร้องแทน) 

12) 

ส าเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มี
อ านาจจัดการแทนนติิบุคคล
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค า
ร้องแทน) 

13) 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้มีอ านาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผูม้อบอ านาจพร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค า
ร้องแทน) 

14) 

หนังสือมอบอ านาจให้ท าการแทน
พร้อมปิดอากรแสตมป ์

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค า
ร้องแทน) 

15) 

ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอ านาจผู้ยื่นค าร้อง
แทนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้องเป็นนิติ
บุคคลและผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค า
ร้องแทน) 

13.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่นๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

14. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม  200  บาท 
2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม  100  บาท 

15. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หมายเหตุ  (โทรศัพท์ 053 – 730322 / www.maesalongnai.go.th) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 แบบฟอร์ม รส.1 
 

 


