
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ 
หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ 

หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 

อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

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

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรท ั่วไป  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 

ออกตำมควำมใน 
พ.ร.บ.รกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบำ้นเมือง 
พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ 

หรือโปรยแผน่ประกำศ หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ อบต.เมืองเกษตร 
ส ำเนำคูม่ือประชำชน 26/08/2015 12:23  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่ 5  

ต.เมืองเกษตร  อ.ขำมสะแกแสง  จ.นครรำชสีมำ  30290  โทร 044-
756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 



หมำยเหตุ (วนัจนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (เวน้วนัหยุดรำชกำร) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลำทีใ่หบ้รกิำรจรงิ)) 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระรำชบญัญตัริกัษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบำ้นเมือ
ง พ.ศ. 2535 ก ำหนดใหก้ำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ 
หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
จะกระท ำไดต้อ่เมือ่ไดร้บัหนงัสืออนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
หรือพนกังำนเจำ้หน้ำที ่
และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขทีก่ ำหนดในหนงัสืออนุญำ
ตดว้ย เวน้แต ่เป็นกำรกระท ำของรำชกำรสว่นทอ้งถิน่ รำชกำรสว่นอืน่ 
หรือรฐัวสิำหกจิหรือของหน่วยงำนทีม่ีอ ำนำจกระท ำได ้
หรือเป็นกำรโฆษณำดว้ยกำรปิดแผน่ประกำศ ณ 
สถำนทีซ่ึง่รำชกำรสว่นทอ้งถิน่จดัไวเ้พือ่กำรนัน้ 
หรือเป็นกำรโฆษณำในกำรเลือกต ัง้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรเลือกต ัง้สมำชิกสภ
ำนิตบิญัญตัแิหง่รฐั สมำชิกสภำทอ้งถิน่หรือผูบ้รหิำรทอ้งถิน่ 
และกำรโฆษณำดว้ยกำรปิดประกำศของเจำ้ของหรือผูค้รอบครองอำคำรหรือต้
นไม ้เพือ่ใหท้รำบชื่อเจำ้ของผูค้รอบครองอำคำร ชื่ออำคำร เลขทีอ่ำคำร 
หรือขอ้ควำมอืน่เกีย่วกบักำรเขำ้ไปและออกจำกอำคำร 
 
กรณีแผน่ประกำศหรือใบปลวิในกำรหำเสยีงเลือกต ัง้ทีม่ีกำรโฆษณำทำงกำรค้
ำหรือโฆษณำอืน่ๆ รวมอยูด่ว้ย 
จะตอ้งขออนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำทีต่ำมกฎหมำย
น้ีดว้ยเชน่กนั 
 กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ 
หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำที ่
หรือไดร้บัอนุญำตแตม่ไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในกำรรบัอ
นุญำต 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่ีอ ำนำจส ั่งเป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณำ
ปลด ร้ือ ถอน ขูด ลบ หรือลำ้งขอ้ควำมหรือภำพนัน้ภำยในเวลำทีก่ ำหนด 
และหำกเป็นกรณีทีม่ขีอ้ควำมหรือภำพทีม่ผีลกระทบตอ่ควำมสงบเรียบรอ้ยหรื
อศีลธรรมอนัดีของประชำชน หรือลำมกอนำจำร 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำทีม่ีอ ำนำจปลด ถอน ขดู ลบ 
หรือลำ้งขอ้ควำม 
หรือภำพนัน้ไดเ้องโดยคดิคำ่ใช้จำ่ยจำกผูโ้ฆษณำตำมทีไ่ดใ้ช้จำ่ยไปจรงิ 



 เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำที ่จะอนุญำตใหโ้ฆษณำดว้ยกำรปิด 
ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ ในกรณีดงัตอ่ไปน้ี 
(1) 
ขอ้ควำมหรือภำพในแผน่ประกำศหรือใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมำยควำมสงบเรีย
บรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชำชน 
(2) มีค ำรบัรองของผูข้ออนุญำตวำ่จะเก็บ ปลด ร้ือถอน ขูด ลบ 
หรือลำ้งแผน่ประกำศหรือใบปลวิเมือ่หนงัสืออนุญำตหมดอำยุ 
(3) 
ในกรณีทีม่กีฎหมำยก ำหนดใหก้ำรโฆษณำในเรือ่งใดตอ้งไดร้บัอนุมตัขิอ้ควำม 
หรือภำพทีใ่ช้ในกำรโฆษณำ หรือจะตอ้งปฏบิตัติำมกฎหมำยใด 
ตอ้งไดร้บัอนุมตัหิรือไดป้ฏบิตัติำมกฎหมำยนัน้แลว้ อำท ิ
กำรขออนุญำตเลน่กำรพนนั กำรขออนุญำตเรีย่ไร 
กำรขออนุญำตแสดงมหรสพงิว้ เป็นตน้ 
(4) ในกรณีทีเ่ป็นกำรโฆษณำดว้ยกำรตดิต ัง้ป้ำยโฆษณำ 
ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีห่ำ้มตดิต ัง้ป้ำยโฆษณำ ซึง่ไดแ้ก ่
บรเิวณครอ่มถนนหรือทำงสำธำรณะ วงเวียน อนุสำวรีย์ สะพำน สะพำนลอย 
สะพำนลอยคนเดนิขำ้มเกำะกลำงถนน สวนหยอ่ม สวนธำรณะ ถนน ตน้ไม ้
และเสำไฟฟ้ำซึง่อยูใ่นทีส่ำธำรณะ เวน้แตเ่ป็นกำรตดิต ัง้เพือ่พระรำชพธิี รฐัพธิี 
หรือกำรตอ้นรบัรำชอำคนัตกุะหรือแขกเมืองของรฐับำล 
 ในกำรอนุญำต เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำที ่
ตอ้งแสดงเขตทอ้งทีท่ีอ่นุญำตไวใ้นหนงัสืออนุญำต 
และตอ้งก ำหนดอำยขุองหนงัสืออนุญำต ภำยใตห้ลกัเกณฑ์ดงัน้ี 
(1) กำรโฆษณำทีเ่ป็นกำรคำ้ คร ัง้ละไมเ่กนิ 60 วนั 
(2) กำรโฆษณำทีไ่มเ่ป็นกำรคำ้ คร ัง้และไมเ่กนิ 30 วนั 
 เมือ่ไดร้บัอนุญำตแลว้ 
ใหผู้ร้บัอนุญำตแสดงขอ้ควำมวำ่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนั
กงำนเจำ้หน้ำที ่โดยแสดงเลขที ่และวนั เดอืน ปี 
ทีไ่ดร้บัหนงัสืออนุญำตลงในแผน่ประกำศหรือใบปลวิดว้ย 
 กำรโฆษณำดว้ยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศ 
หรือใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
โดยไมไ่ดร้บัอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่หรือพนกังำนเจำ้หน้ำที ่
หรือฝ่ำฝืนไมป่ฏบิตัติำมเงือ่นไขทีก่ ำหนดในหนงัสืออนุญำต 
ตอ้งระวำงโทษปรบัไมเ่กนิหำ้พนับำท 
หมำยเหต ุ: 
      
กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำไมถู่กตอ้งหรือไมค่รบถว้
น 
และไมอ่ำจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ผูร้บัค ำขอและผูย้ืน่ค ำขอจะตอ้งลงนำ



มบนัทกึสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลกัฐำนรว่มกนั 
พรอ้มก ำหนดระยะเวลำใหผู้ย้ืน่ค ำขอด ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิ 
หำกผูย้ืน่ค ำขอไมด่ ำเนินกำรแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
ผูร้บัค ำขอจะด ำเนินกำรคนืค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพจิำรณำ 
    
พนกังำนเจำ้หน้ำทีจ่ะยงัไมพ่จิำรณำค ำขอและยงัไมน่บัระยะเวลำด ำเนินงำนจ
นกวำ่ผูย้ืน่ค ำขอจะด ำเนินกำรแกไ้ขค ำขอหรือยืน่เอกสำรเพิม่เตมิครบถว้นตำ
มบนัทกึสองฝ่ำยนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 
      
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบักำรพจิำรณำอนุญำตซึง่จะตอ้งมีกำรแกไ้ขค ำรอ้ง 
ขอ้ควำม หรือภำพในแผน่ประกำศหรือแผน่ปลวิ 
หรือพบในภำยหลงัวำ่ผูข้ออนุญำตจะตอ้งด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอืน่กอ่น 
จะแจง้เหตุขดัขอ้งหรือเหตผุลทีไ่มส่ำมำรถออกหนงัสืออนุญำตใหผู้ข้ออนุญำต
ทรำบภำยใน 3 วนั นบัแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไมเ่กนิ 7 วนั 
      หน่วยงำนจะมีกำรแจง้ผลกำรพจิำรณำใหผู้ย้ืน่ค ำขอทรำบภำยใน 7 
วนันบัแตว่นัทีพ่จิำรณำแลว้เสร็จตำมมำตรำ 10 
แหง่พระรำชบญัญตักิำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพจิำรณำอนุญำตของทำงร
ำชกำร พ.ศ. 2558 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 
 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ผูย้ืน่ค ำขอยืน่ค ำรอ้ง
ขออนุญำต 
พรอ้มเอกสำรหลกัฐ
ำน 
เพือ่ใหเ้จำ้หน้ำทีต่ร
วจสอบ 
 

4 ชั่วโมง กรมสง่เสรมิ
กำรปกครอง
ทอ้งถิน่ 

(หน่วยงำนผู้
รบัผดิชอบ 
คือ 
เทศบำล.....(
ระบุชื่อ) 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
....(ระบุชื่อ) 
เมืองพทัยำ 
) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เสนอเรือ่งใหเ้จำ้พนั
กงำนทอ้งถิน่ 
หรือพนกังำนเจำ้หน้

1 วนั กรมสง่เสรมิ
กำรปกครอง
ทอ้งถิน่ 

(หน่วยงำนผู้
รบัผดิชอบ 
คือ 
เทศบำล.....(



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวลำ
ใหบ้รกิำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

ำทีผู่ม้ีอ ำนำจอนุญำ
ตไดพ้จิำรณำ 
 

ระบุชื่อ) 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
....(ระบุชื่อ) 
เมืองพทัยำ   
) 

3) กำรพจิำรณำ 
 

พจิำรณำออกหนงัสื
ออนุญำต 
 

5 วนั กรมสง่เสรมิ
กำรปกครอง
ทอ้งถิน่ 

(หน่วยงำนผู้
รบัผดิชอบ 
คือ 
เทศบำล.....(
ระบุชื่อ) 
องค์กำรบรหิ
ำรสว่นต ำบล.
....(ระบุชื่อ) 
เมืองพทัยำ  ) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบค ำรอ้ง
ขออนุญำตโ
ฆษณำ 
(แบบ  
ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) แผนผงัแสด
งเขตทีจ่ะปิด 
ทิง้ 
หรือโปรยแ

- 2 0 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ผน่ประกำศ
หรือใบปลวิ 

3) ตวัอยำ่งของ
แผน่ประกำ
ศหรือใบปลิ
วทีจ่ะโฆษณ
ำ 

- 2 0 ชุด - 

4) ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
ยืน่ค ำรอ้ง 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นบุคค
ลธรรมดำ 
และยืน่ค ำรอ้
งดว้ยตนเอง) 

5) ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
ขออนุญำต 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นบุคค
ลธรรมดำ 
แตม่อบใหบุ้
คคลอืน่ยืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

6) หนงัสือมอบ
อ ำนำจใหท้ ำ
กำรแทน 
พรอ้มปิดอำ
กรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นบุคค
ลธรรมดำ 
แตม่อบใหบุ้
คคลอืน่ยืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

7) ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
ยืน่แทน 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นบุคค
ลธรรมดำ 
แตม่อบใหบุ้
คคลอืน่ยืน่ค ำ
รอ้งแทน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

8) ส ำเนำหลกัฐ
ำนหนงัสือร ั
บรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล 
ซึง่ผูมี้อ ำนำจ
จดักำรแทน
นิตบิคุคลรบั
รองส ำเนำถู
กตอ้ง 
และประทบั
ตรำนิตบิุคค
ล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลเป็น
ผูย้ืน่ค ำรอ้งด้
วยตนเอง) 

9) ส ำเนำหลกัฐ
ำนแสดงกำร
เป็นผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแท
นนิตบิุคคล 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 
และประทบั
ตรำนิตบิุคค
ล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลเป็น
ผูย้ืน่ค ำรอ้งด้
วยตนเอง) 

10
) 

ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
มีอ ำนำจจดั
กำรแทนนิติ
บุคคล 
ผูย้ืน่ค ำรอ้ง 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลเป็น
ผูย้ืน่ค ำรอ้งด้
วยตนเอง) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

11
) 

ส ำเนำหลกัฐ
ำนหนงัสือร ั
บรองกำรจด
ทะเบียนนิติ
บุคคล 
ซึง่ผูมี้อ ำนำจ
จดักำรแทน
นิตบิคุคลรบั
รองส ำเนำถู
กตอ้ง 
และประทบั
ตรำนิตบิุคค
ล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลมอ
บใหบุ้คคลอื่
นเป็นผูย้ืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

12
) 

ส ำเนำหลกัฐ
ำนแสดงกำร
เป็นผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแท
นนิตบิุคคล 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 
และประทบั
ตรำนิตบิุคค
ล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลมอ
บใหบุ้คคลอื่
นเป็นผูย้ืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

13
) 

ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
มีอ ำนำจจดั
กำรแทนนิติ
บุคคลผูม้อบ
อ ำนำจ 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลมอ
บใหบุ้คคลอื่
นเป็นผูย้ืน่ค ำ
รอ้งแทน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

14
) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจใหท้ ำ
กำรแทน 
พรอ้มปิดอำ
กรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลมอ
บใหบุ้คคลอื่
นเป็นผูย้ืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

15
) 

ส ำเนำบตัรป
ระจ ำตวัประ
ชำชนของผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 
ผูย้ืน่ค ำรอ้ง
แทน 
พรอ้มรบัรอ
งส ำเนำถกูต้
องง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค ำ
รอ้งเป็นนิตบิุ
คคล 
และผูม้ีอ ำนำ
จจดักำรแทน
นิตบิคุคลมอ
บใหบุ้คคลอื่
นเป็นผูย้ืน่ค ำ
รอ้งแทน) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ไมพ่บเอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 
 

16. คำ่ธรรมเนียม 
1) หนงัสืออนุญำตใหปิ้ด ทิง้ 

หรือโปรยแผน่ประกำศหรือใบปลวิเพือ่กำรโฆษณำทีเ่ป็นกำรคำ้  
 
 คำ่ธรรมเนียม 200 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

2) หนงัสืออนุญำตใหปิ้ด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกำศหรือใบปลวิเพือ่กำรโฆษณำอืน่ๆ 
ทีไ่มเ่ป็นกำรคำ้  



 คำ่ธรรมเนียม 100 บำท 
หมำยเหตุ -   

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมูท่ี ่5 

ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ 30290 โทร 044-756344 
หมำยเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์ม รส.1 

19. หมำยเหต ุ
วนัที่
พมิพ ์

27/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


