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คู�มือสําหรับประชาชน : การโฆษณาด�วยการป�ดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลรัษฎา  อําเภอเมืองภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข�อง : 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของบ�านเมือง  พ.ศ. 2535 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ัวไป  
7. พื้นท่ีให�บริการ : ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง  พ.ศ. 2535  ออกตามความใน  พ.ร.บ.

รักษาความสะอาดและความเป<นระเบียบเรียบร)อยของบ)านเมือง  พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 7    วัน 

9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด  0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มอืประชาชน การโฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในที่ 

 สาธารณะ 
 ทต.รัษฎา  เดชาคนี  สําเนาคู�มือประชาชน  23/07/2015  16:25  

11. ช�องทางการให�บริการ  
1) สถานท่ีให�บริการเทศบาลตําบลรัษฎา  17/58 ม.3  ต.รัษฎา  ถ.รัษฎานุสรณ$  อ.เมือง 

จ.ภูเก็ต 83000  ทางโทรศัพท$ ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788) 
Website  : www.rasada.go.th / ติดต+อด�วยตนเองณหน+วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให�บริการ เป-ดให�บริการวันจันทร$ถึงวันศุกร$ (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 

ตั้งแต+เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (วันจันทร$ถึงวันศุกร$ (เว�นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต+เวลา 08.30 –  12.00 น. และ 13.00 –  16.30 น.  (ระบุระยะเวลาที่ให�บริการจริง) 
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12. หลักเกณฑC วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป<นระเบียบเรียบร)อยของบ)านเมืองพ.ศ. 2535 
กําหนดให)การโฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได)ต�อเมื่อได)รับ
หนังสืออนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่และต)องปฏิบัตใิห)เป<นไปตามหลักเกณฑUและ

เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตด)วยเว)นแต�เป<นการกระทําของราชการส�วนท)องถ่ินราชการส�วนอ่ืนหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน�วยงานที่มีอาํนาจกระทําได)หรือเป<นการโฆษณาด)วยการป+ดแผ�นประกาศณสถานที่ซึ่ง
ราชการส�วนท)องถ่ินจัดไว)เพื่อการน้ันหรือเป<นการโฆษณาในการเลือกต้ังตามกฎหมายว�าด)วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห�งรัฐสมาชิกสภาท)องถ่ินหรือผู)บริหารท)องถ่ินและการโฆษณาด)วยการป+ดประกาศของ

เจ)าของหรือผู)ครอบครองอาคารหรือต)นไม)เพื่อให)ทราบช่ือเจ)าของผู)ครอบครองอาคารช่ืออาคารเลขที่อาคาร
หรือข)อความอื่นเก่ียวกับการเข)าไปและออกจากอาคาร 
   กรณีแผ�นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค)าหรอืโฆษณาอื่นๆรวมอยู�

ด)วยจะต)องขออนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่ตามกฎหมายน้ีด)วยเช�นกัน 
การโฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม�ได)รับอนุญาตจากเจ)า
พนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่หรือได)รับอนุญาตแต�มไิด)ปฏิบัตใิห)เป<นไปตามหลักเกณฑUที่กําหนดใน
การรับอนุญาตเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่มีอาํนาจส่ังเป<นหนงัสือให)ผู)โฆษณาปลดรื้อถอนขูด

ลบหรือล)างข)อความหรือภาพน้ันภายในเวลาที่กําหนดและหากเป<นกรณีที่มีข)อความหรือภาพทีม่ีผลกระทบต�อ
ความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรอืลามกอนาจารเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงาน
เจ)าหน)าทีม่ีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือล)างข)อความหรือภาพนั้นได)เองโดยคิดค�าใช)จ�ายจากผู)โฆษณาตามที่ได)ใช)
จ�ายไปจริง 

เจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่จะอนุญาตให)โฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรอืโปรยแผ�นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต�อไปน้ี 
   (1) ข)อความหรือภาพในแผ�นประกาศหรือใบปลิวไม�ขัดต�อกฎหมายความสงบเรียบร)อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน 

   (2) มีคํารับรองของผู)ขออนุญาตว�าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล)างแผ�นประกาศหรือใบปลิวเมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอาย ุ
   (3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให)การโฆษณาในเรื่องใดต)องได)รับอนุมัติข)อความหรือภาพที่ใช)ในการ
โฆษณาหรือจะต)องปฏิบัติตามกฎหมายใดต)องได)รับอนุมัติหรือได)ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล)วอาทิการขอ

อนุญาตเล�นการพนันการขออนุญาตเร่ียไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป<นต)น 
   (4) ในกรณีที่เป<นการโฆษณาด)วยการติดตั้งป[ายโฆษณาต)องไม�อยู�ในบริเวณที่ห)ามตดิตั้งป[ายโฆษณาซึ่ง
ได)แก�บริเวณคร�อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียUสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข)ามเกาะ

กลางถนนสวนหย�อมสวนธารณะถนนต)นไม)และเสาไฟฟ[าซ่ึงอยู�ในที่สาธารณะเว)นแต�เป<นการติดตั้งเพื่อพระราช
พิธีรัฐพิธีหรือการต)อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
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  ในการอนุญาตเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่ต)องแสดงเขตท)องที่ที่อนุญาตไว)ในหนงัสือ

อนุญาตและต)องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต)หลักเกณฑUดังน้ี 
   (1) การโฆษณาที่เป<นการค)าคร้ังละไม�เกิน 60 วัน 
   (2) การโฆษณาที่ไม�เป<นการค)าคร้ังและไม�เกิน 30 วัน 
   เมื่อได)รับอนุญาตแล)วให)ผู)รับอนุญาตแสดงข)อความว�าได)รับอนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินหรือ

พนักงานเจ)าหน)าทีโ่ดยแสดงเลขที่และวันเดือนป]ที่ได)รับหนังสืออนุญาตลงในแผ�นประกาศหรือใบปลิวด)วย 
การโฆษณาด)วยการป+ดทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม�ได)รับอนุญาตจากเจ)า
พนักงานท)องถ่ินหรือพนักงานเจ)าหน)าที่หรือฝ_าฝ̀นไม�ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตต)องระวาง
โทษปรับไม�เกินห)าพันบาท 

หมายเหตุ : 
   กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม�ถูกต)องหรือไม�ครบถ)วนและไม�อาจแก)ไข/
เพิ่มเตมิได)ในขณะน้ัน ผู)รับคําขอและผู)ยื่นคําขอจะต)องลงนามบันทึกสองฝ_ายและรายการเอกสาร/หลักฐาน
ร�วมกันพร)อมกําหนดระยะเวลาให)ผู)ยื่นคําขอดําเนินการแก)ไข/เพิ่มเติมหากผู)ย่ืนคําขอไม�ดําเนินการแก)ไข/เพิ่มเตมิ

ได)ภายในระยะเวลาที่กําหนดผู)รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
   พนักงานเจ)าหน)าที่จะยังไม�พิจารณาคําขอและยังไม�นับระยะเวลาดําเนินงานจนกว�าผู)ยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแก)ไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ)วนตามบันทึกสองฝ_ายนั้นเรียบร)อยแล)ว 
   กรณีมีข)อขัดข)องเก่ียวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต)องมีการแก)ไขคําร)องข)อความหรือภาพในแผ�น

ประกาศหรือแผ�นปลิวหรือพบในภายหลังว�าผู)ขออนุญาตจะต)องดําเนินการตามกฎหมายอ่ืนก�อนจะแจ)ง
เหตุขัดข)องหรือเหตุผลที่ไม�สามารถออกหนังสืออนุญาตให)ผู)ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต�วันตรวจพบ
ข)อขัดข)องแต�จะไม�เกิน 7 วัน 

   หน�วยงานจะมีการแจ)งผลการพิจารณาให)ผู)ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต�วันที่พิจารณาแล)วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แห�งพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 
2558 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

ผู)ยื่นคําขอย่ืนคําร)องขอ
อนุญาตพร)อมเอกสาร

หลักฐานเพื่อให)เจ)าหน)าที่
ตรวจสอบ 

4 ช่ัวโมง เทศบาลตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต 

- 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

2) การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให)เจ)าพนักงาน
ท)องถ่ินหรือพนักงาน
เจ)าหน)าที่ผู)มีอํานาจ
อนุญาตได)พิจารณา 

1 วัน เทศบาลตําบลรัษฎา
อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 

- 

3) การพิจารณา 

 

พิจารณาออกหนังสือ

อนุญาต 
 

5 วัน เทศบาลตําบลรัษฎา

อําเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต 

- 

 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
   ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

1) แบบคําร)องขออนุญาต

โฆษณา (แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขตที่จะป+ด
ทิ้งหรือโปรยแผ�นประกาศ
หรือใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอย�างของแผ�นประกาศ

หรือใบปลิวที่จะโฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู)ยื่นคําร)อง
พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู)ยื่นคําร)อง

เป<นบุคคลธรรมดา
และยื่นคําร)องด)วย
ตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

5) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผู)ขอ
อนุญาตพร)อมรับรอง
สําเนาถูกต)อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง

เป<นบุคคลธรรมดา
แต�มอบให)บุคคล
อ่ืนยื่นคําร)องแทน) 

6) หนังสือมอบอํานาจให)ทํา

การแทนพร)อมป+ดอากร
แสตมปb 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง

เป<นบุคคลธรรมดา
แต�มอบให)บุคคล
อ่ืนยื่นคําร)องแทน) 

7) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)ยื่นแทน

พร)อมรับรองสําเนา
ถูกต)อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง
เป<นบุคคลธรรมดา

แต�มอบให)บุคคล
อ่ืนยื่นคําร)องแทน) 

8) สําเนาหลักฐานหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู)มีอํานาจ

จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองสําเนาถูกต)องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและ
ผู)มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลเป<น
ผู)ยื่นคําร)องด)วย
ตนเอง) 

9) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เป<นผู)มีอํานาจจัดการแทน

นิติบุคคลพร)อมรับรอง
สําเนาถูกต)องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ยื่นคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและผู)
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป<นผู)
ยื่นคําร)องด)วย
ตนเอง) 

10) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)มีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคลผู)ยื่น
คําร)องพร)อมรับรอง

สําเนาถูกต)อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ยื่นคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและผู)

มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป<นผู)
ยื่นคําร)องด)วย

ตนเอง) 
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ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

11) สําเนาหลักฐานหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู)มีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
รับรองสําเนาถูกต)องและ

ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง

เป<นนิติบุคคลและ
ผู)มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให)บุคคลอื่นเป<นผู)

ยื่นคําร)องแทน) 

12) สําเนาหลักฐานแสดงการ
เป<นผู)มีอํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลพร)อมรับรอง

สําเนาถูกต)องและ
ประทับตรานิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและ
ผู)มีอํานาจจัดการ

แทนนิติบุคคลมอบ
ให)บุคคลอื่นเป<นผู)
ยื่นคําร)องแทน) 

13) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)มีอํานาจ

จัดการแทนนิติบุคคลผู)
มอบอํานาจพร)อมรบัรอง
สําเนาถูกต)อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและ

ผู)มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให)บุคคลอื่นเป<นผู)
ยื่นคําร)องแทน) 

14) หนังสือมอบอํานาจให)ทํา

การแทนพร)อมป+ดอากร
แสตมปb 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง

เป<นนิติบุคคลและ
ผู)มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให)บุคคลอื่นเป<นผู)
ยื่นคําร)องแทน) 

15) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู)รับมอบ
อํานาจผู)ยื่นคําร)องแทน

พร)อมรับรองสําเนา
ถูกต)อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู)ย่ืนคําร)อง
เป<นนิติบุคคลและผู)
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให)บุคคลอ่ืนเป<นผู)
ย่ืนคําร)องแทน) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร 

หมายเหต ุ

ไม+พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) หนังสืออนุญาตให�ป�ดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาท่ีเปJนการค�า 
ค�าธรรมเนียม  200  บาท 

หมายเหตุ - 

2) หนังสืออนุญาตให�ป�ดท้ิงหรือโปรยแผ�นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ  
ท่ีไม�เปJนการค�า 
ค�าธรรมเนียม  100  บาท 

หมายเหตุ – 

 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียนเทศบาลตําบลรัษฎา 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร$เน็ต (http://www.rasada.go.th) 
2. ทางโทรศัพท$ ( 076-525779-85 )  โทรสาร (076 –  525788) 
3. ทางไปรษณีย$ ( 17/58 ม.3  ต.รัษฎา ถ.รัษฎานุสรณ$ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000) 
4. ศูนย$ดํารงธรรมจังหวัดภเูก็ต 

5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
6. ตู�รับฟRงความคิดเห็น (ตั้งอยู+ ณ ศูนย$บริการข�อมูลข+าวสารของราชการ ) 

2) ช�องทางการร�องเรียน ศูนยUบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต ุ ตู�ปณ.1111  เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด+วน 1111 / 

www.1111.go.th  
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18. ตัวอย�างแบบฟอรCม ตัวอย�าง และคู�มอืการกรอก  
1) แบบฟอรUม รส.1 

- 
 

19.     หมายเหตุ 
          - 
 

วันที่พิมพC 29/07/2558 

สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลรัษฎาอาํเภอเมือง
ภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร�โดย - 

 
 

 
 


