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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ: เทศบาลตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:
กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในทีส่ าธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: งานปองกันและรักษาความสงบเรียบรอย สํานักปลัดเทศบาล
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวยการ
ปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในทีส่ าธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรบั หนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ หรือ
พนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวนแตเปนการกระทํา
ของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานทีม่ ีอํานาจกระทําไดหรือเปนการโฆษณาดวยการ
ปดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการเลือกตัง้ ตามกฎหมายวาดวยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและการโฆษณาดวยการปดประกาศของ
เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือขอความอื่น
เกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร
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กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งทีม่ ีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยูดวยจะตองขออนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปดทิง้ หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือไดรบั อนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่ เปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่
กําหนดและหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือ
ลามกอนาจารเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มอี ํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นไดเองโดยคิด
คาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาทีจ่ ะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดงั ตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มกี ฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรือ่ งใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรบั อนุมัตหิ รือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขออนุญาต
เรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณาซึง่ ไดแกบริเวณครอมถนน
หรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอมสวนธารณะถนน
ตนไมและเสาไฟฟาซึง่ อยูในทีส่ าธารณะเวนแตเปนการติดตัง้ เพื่อพระราชพิธีรฐั พิธีหรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขก
เมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตองกําหนด
อายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดงั นี้
(1) การโฆษณาที่เปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรบั อนุญาตแลวใหผรู ับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่โดยแสดง
เลขที่และวันเดือนปที่ไดรบั หนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปดทิง้ หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรบั คําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาทีก่ ําหนดผูรบั คําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพจิ ารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอหรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
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กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผนปลิว
หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออก
หนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัตกิ ารอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ
4 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย /
สํานักปลัดฯ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ
อนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ

การพิจารณา

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน
1 วัน
ทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ผมู ีอํานาจอนุญาต
ไดพิจารณา

งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย /
สํานักปลัดฯ

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 5 วัน

งานปองกันและ
รักษาความสงบ
เรียบรอย /
สํานักปลัดฯ

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

หมายเหตุ
(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หนวยงาน
ผูรบั ผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา )
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคํารองขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
ที่จะปดทิ้งหรือ
2) โปรยแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอยางของแผน 2
ประกาศหรือ
3)
ใบปลิวทีจ่ ะ
โฆษณา
สําเนาบัตร
0
ประจําตัว
ประชาชนของผู
4)
ยื่นคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาบัตร
0
ประจําตัว
ประชาชนของผู
5)
ขออนุญาตพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
หนังสือมอบ
1
อํานาจใหทําการ
6)
แทนพรอมปด
อากรแสตมป
7) สําเนาบัตร
0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
0
ฉบับ
0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
และยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)

0

ฉบับ

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นแทนพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
8)
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
9)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
10)
แทนนิติบุคคลผู
ยื่นคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
11) การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
12)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
13)
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
14)
อากรแสตมป
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ยื่นคํารองแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

-

1

0

ฉบับ

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
15) ผูรบั มอบอํานาจผู
ยื่นคํารองแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ใหบุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิม่ เติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสืออนุญาตใหปดทิง้ หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไมเปนการคา
คาธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน นายกเทศมนตรีตําบลโนนสูง เทศบาลตําบลโนนสูง
หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลตําบลโนนสูง ถนนศรีธานี ตําบลโนนสูง อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
30160 โทร 044-379272 www.nonsung.go.th)
2)

ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมรส.1
19. หมายเหตุ
-

