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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในทีส่ ำธำรณะ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การโฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พืน้ ที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เทีย่ ง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รบั หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้น
แต่เป็ นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรือเป็ น
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การโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานที่ซ่งึ ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนัน้ หรือเป็ นการโฆษณาในการ
เลือกตัง้ ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตัง้ สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผูบ้ ริหารท้องถิ่นและการ
โฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผูค้ รอบครองอาคารชื่อ
อาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตัง้ ที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่ดว้ ยจะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนีด้ ว้ ยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รบั อนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่กี าหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็ นหนังสือให้ผโู้ ฆษณาปลดรือ้ ถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนัน้
ภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็ นกรณีท่มี ีขอ้ ความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือ
ภาพนัน้ ได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผูข้ ออนุญาตว่าจะเก็บปลดรือ้ ถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีท่มี ีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รบั อนุมตั ิขอ้ ความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดต้องได้รบั อนุมตั ิหรือได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนัน้ แล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิว้ เป็ นต้น
(4) ในกรณีท่เี ป็ นการโฆษณาด้วยการติดตัง้ ป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่หา้ มติดตัง้ ป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียส์ ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็ นการติดตัง้ เพื่อพระราชพิธีรฐั พิธีหรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงเขตท้องที่ท่ีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้อง
กาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้าครัง้ ละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้าครัง้ และไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รบั อนุญาตแล้วให้ผรู้ บั อนุญาตแสดงข้อความว่าได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
แสดงเลขที่และวันเดือนปี ท่ไี ด้รบั หนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
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หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนัน้
ผูร้ บั คาขอและผูย้ ่ืนคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผูย้ ่นื คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ ่นื คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ บั คาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ่นื คาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนัน้ เรียบร้อยแล้ว
กรณีมีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลังว่าผูข้ ออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขดั ข้องหรือเหตุผลที่ไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ่นื คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผูย้ ่นื คาขอยื่นคาร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

4 ชั่วโมง

การพิจารณา

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจ

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

1)

2)

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ)
เมืองพัทยา
)
(หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

อนุญาตได้พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

3)

หมำยเหตุ

ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ)
เมืองพัทยา
)
(หน่วยงาน
ผูร้ บั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุช่ือ)
เมืองพัทยา )

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
่ที รำยกำรเอกสำร
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำร้องขอ
1
1) อนุญำตโฆษณำ
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
2)
ที่จะปิ ดทิง้ หรือ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
โปรยแผ่น
ประกำศหรือ
ใบปลิว
ตัวอย่ำงของแผ่น
ประกำศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณำ
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ยื่นคำร้องพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ขออนุญำตพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
อำนำจให้ทำกำร
แทนพร้อมปิ ด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
ยื่นแทนพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
และยื่นคำร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคำร้องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคำร้องแทน)
(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคำร้องแทน)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำหลักฐำน
หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
8)
แทนนิติบคุ คล
รับรองสำเนำ
ถูกต้องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน
แสดงกำรเป็ นผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
9)
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
และประทับตรำ
นิติบุคคล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
10)
แทนนิติบคุ คลผู้
ยื่นคำร้องพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
สำเนำหลักฐำน
11) หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ่นื คำร้องด้วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ่นื คำร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ่นื คำร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

นิติบุคคลซึ่งผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
รับรองสำเนำ
ถูกต้องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน แสดงกำรเป็ นผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
12)
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
และประทับตรำ
นิติบุคคล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผูม้ ี
อำนำจจัดกำร
13)
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอำนำจ
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
หนังสือมอบ
อำนำจให้ทำกำร
แทนพร้อมปิ ด
14)
อำกรแสตมป์

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอื่น
เป็ นผูย้ ่นื คำร้อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอื่น
เป็ นผูย้ ่นื คำร้อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอื่น
เป็ นผูย้ ่นื คำร้อง
แทน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอื่น
เป็ นผูย้ ่นื คำร้อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
15) ผูร้ บั มอบอำนำจ
ผูย้ ่นื คำร้องแทน
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้องง

-

0

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
แทน)
(กรณีผยู้ ่นื คำร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอื่น
เป็ นผูย้ ่นื คำร้อง
แทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำทีเ่ ป็ นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม200 บาท
หมำยเหตุ 2)

หนังสืออนุญำตให้ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆทีไ่ ม่เป็ นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม100 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์รอ้ งเรียนร้องทุกข์ประจาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองสูงใต้ หมู่ 8 ตาบลหนอง
สูงใต้ อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160 โทรศัพท์ 042642805 โทรสาร 042642801 หรือ เว็บไซต์
www.nongsungtai.go.th
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มรส.1
-

19. หมำยเหตุ
-
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่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
วิทิตจันทนินทร
เลอสรรเทพช่วย
ANUSORN JIRAPITAK

