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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในทีส่ำธำรณะ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมผกัเบีย้ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:ส านกักฎหมายและระเบียบทอ้งถ่ิน 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสรจ็ในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร:  ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รกัษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 7  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน    0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะ 22/05/2558 11:04  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลแหลมผกัเบีย้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรีุ 

โทร 032441209  /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 พระราชบญัญตัริกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารโฆษณา
ดว้ยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระท าไดต้อ่เม่ือไดร้บัหนงัสืออนุญาตจากเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีและตอ้งปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาต
ดว้ยเวน้แตเ่ป็นการกระท าของราชการสว่นทอ้งถ่ินราชการสว่นอ่ืนหรือรฐัวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้
หรือเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณสถานท่ีซึ่งราชการสว่นทอ้งถ่ินจดัไวเ้พ่ือการนัน้หรือเป็นการโฆษณาใน
การเลือกตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหง่รฐัสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้รหิารทอ้งถ่ินและ
การโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไมเ้พ่ือใหท้ราบช่ือเจา้ของผูค้รอบครอง
อาคารช่ืออาคารเลขท่ีอาคารหรือขอ้ความอ่ืนเก่ียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการ
หาเสียงเลือกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยู่ดว้ยจะตอ้งขออนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือ
พนกังานเจา้หนา้ท่ีตามกฎหมายนีด้ว้ยเชน่กนั  การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ี
สาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือไดร้บัอนญุาตแตม่ิไดป้ฏิบตัใิหเ้ป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในการรบัอนญุาตเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีมีอ านาจสั่งเป็นหนงัสือใหผู้้
โฆษณาปลดรือ้ถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพนัน้ภายในเวลาท่ีก าหนดและหากเป็นกรณีท่ีมีขอ้ความหรือภาพท่ีมี
ผลกระทบตอ่ความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีมีอ านาจปลดถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพนัน้ไดเ้องโดยคิดคา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามท่ีไดใ้ชจ้า่ยไป
จรงิ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีจะอนญุาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิว
ในท่ีสาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
 (1)ขอ้ความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชน 
 (2)มีค  ารบัรองของผูข้ออนญุาตวา่จะเก็บปลดรือ้ถอนขดูลบหรือลา้งแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
 (3)ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเรื่องใดตอ้งไดร้บัอนมุตัขิอ้ความหรือภาพท่ีใชใ้นการโฆษณาหรือ
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายใดตอ้งไดร้บัอนมุตัหิรือไดป้ฏิบตัิตามกฎหมายนัน้แลว้อาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเรี่ยไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้เป็นตน้ 
 (4)ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตัง้ปา้ยโฆษณาตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณท่ีหา้มติดตัง้ปา้ยโฆษณาซึ่งไดแ้ก่บรเิวณ
ครอ่มถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรียส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าซึ่งอยูใ่นท่ีสาธารณะเวน้แตเ่ป็นการติดตัง้เพ่ือพระราชพิธีรฐัพิธีหรือการตอ้นรบัราช
อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรฐับาล ในการอนญุาตเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีตอ้งแสดงเขตทอ้งท่ีท่ี
อนญุาตไวใ้นหนงัสืออนญุาตและตอ้งก าหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี  ้
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 (1)การโฆษณาท่ีเป็นการคา้ครัง้ละไมเ่กิน 60 วนั 
 (2) การโฆษณาท่ีไมเ่ป็นการคา้ครัง้และไมเ่กิน 30 วนั 
 เม่ือไดร้บัอนญุาตแลว้ใหผู้ร้บัอนญุาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ี
โดยแสดงเลขท่ีและวนัเดือนปีท่ีไดร้บัหนงัสืออนญุาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวดว้ย  การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรือ
โปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไ่ดร้บัอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ท่ีหรือฝ่า
ฝืนไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาตตอ้งระวางโทษปรบัไมเ่กินหา้พนับาท 
 
หมำยเหตุ : 
 กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดใ้น
ขณะนัน้ ผูร้บัค าขอและผูย่ื้นค าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกนัพรอ้มก าหนด
ระยะเวลาใหผู้ย่ื้นค าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิหากผูย่ื้นค าขอไมด่  าเนินการแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาท่ี
ก าหนดผูร้บัค  าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  พนกังานเจา้หนา้ท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ
และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผูย่ื้นค าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถว้นตามบนัทกึ
สองฝ่ายนัน้เรียบรอ้ยแลว้  กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึ่งจะตอ้งมีการแกไ้ขค ารอ้งขอ้ความหรือภาพ
ในแผน่ประกาศหรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนญุาตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจง้
เหตขุดัขอ้งหรือเหตผุลท่ีไมส่ามารถออกหนงัสืออนญุาตใหผู้ข้ออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง
แตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั  หนว่ยงานจะมีการแจง้ผลการพิจารณาใหผู้ย่ื้นค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแลว้เสรจ็
ตามมาตรา 10 แหง่พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 

12. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย่ื้นค าขอย่ืนค ารอ้งขอ
อนญุาตพรอ้มเอกสาร
หลกัฐานเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ี
ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล....(ระบุ
ช่ือ) 
เมืองพทัยา 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

) 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ท่ีผูมี้อ  านาจ
อนญุาตไดพ้ิจารณา 
 

1 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) 
เมืองพทัยา 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

5 วนั กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถ่ิน 

(หนว่ยงาน
ผูร้บัผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) 
เมืองพทัยา  ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7   วนั 
 

13. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 c 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 
15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำรอ้งขอ
อนญุำตโฆษณำ 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีจะปิดทิง้หรือ
โปรยแผ่น
ประกำศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

ตวัอยำ่งของแผน่
ประกำศหรือ
ใบปลิวท่ีจะ
โฆษณำ 

- 2 0 ชดุ - 

4) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
ย่ืนค ำรอ้งพรอ้ม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นบคุคลธรรมดำ
และย่ืนค ำรอ้งดว้ย
ตนเอง) 

5) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
ขออนญุำตพรอ้ม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นบคุคลธรรมดำ
แตม่อบใหบ้คุคล
อ่ืนย่ืนค ำรอ้งแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจใหท้ ำกำร
แทนพรอ้มปิด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นบคุคลธรรมดำ
แตม่อบใหบ้คุคล
อ่ืนย่ืนค ำรอ้งแทน) 

7) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
ย่ืนแทนพรอ้ม

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นบคุคลธรรมดำ
แตม่อบใหบ้คุคล
อ่ืนย่ืนค ำรอ้งแทน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

8) 

ส ำเนำหลกัฐำน
หนงัสือรบัรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิคุคลซึ่งผูมี้
อ  ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผูย่ื้นค ำรอ้งดว้ย
ตนเอง) 

9) 

ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงกำรเป็นผูมี้
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง
และประทบัตรำ
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผูย่ื้นค ำรอ้งดว้ย
ตนเอง) 

10) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผูมี้
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลผู้
ย่ืนค ำรอ้งพรอ้ม
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผูย่ื้นค ำรอ้งดว้ย
ตนเอง) 

11) ส ำเนำหลกัฐำน - 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หนงัสือรบัรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิคุคลซึ่งผูมี้
อ  ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
รบัรองส ำเนำ
ถกูตอ้งและ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 

เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบใหบ้คุคลอ่ืน
เป็นผูย่ื้นค ำรอ้ง
แทน) 

12) 

ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงกำรเป็นผูมี้
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง
และประทบัตรำ
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบใหบ้คุคลอ่ืน
เป็นผูย่ื้นค ำรอ้ง
แทน) 

13) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผูมี้
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลผู้
มอบอ ำนำจ
พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบใหบ้คุคลอ่ืน
เป็นผูย่ื้นค ำรอ้ง
แทน) 

14) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจใหท้ ำกำร
แทนพรอ้มปิด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

มอบใหบ้คุคลอ่ืน
เป็นผูย่ื้นค ำรอ้ง
แทน) 

15) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
ผูย่ื้นค ำรอ้งแทน
พรอ้มรบัรอง
ส ำเนำถกูตอ้งง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย่ื้นค ำรอ้ง
เป็นนิติบคุคลและ
ผูมี้อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบใหบ้คุคลอ่ืน
เป็นผูย่ื้นค ำรอ้ง
แทน) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 
 

15. ค่ำธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพือ่กำรโฆษณำทีเ่ป็นกำรค้ำ  

ค่ำธรรมเนียม200 บาท 
 

2) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพือ่กำรโฆษณำอื่นๆทีไ่ม่เป็นกำรค้ำ  
ค่ำธรรมเนียม100 บาท 

 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมผกัเบีย้ อ าเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุี 76110 

1) ศนูยบ์รกิารรว่มองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมผกัเบีย้ โทร.032441209 
2) ศนูยด์  ารงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นต าบลแหลมผกัเบีย้- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 
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17. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอรม์รส.1 

- 
 

18. หมำยเหตุ 
- 

 
 
 
 

 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย นางอชัรา  เสรมิทรพัย ์
อนุมัตโิดย นายศรีเพชร  นามเดช 
เผยแพร่โดย นางอชัรา  เสรมิทรพัย ์


