
1/10

คู่มือสาํหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ ง หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ

สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 7 วนั

9. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 20/08/2015 18:23
11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานทีให้บริการ เทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ (วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (เวน้วนัหยดุราชการ)
ตังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบรุะยะเวลาทีใหบ้ริการจริง)
)

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
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พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิด ทิ ง หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ จะกระทําได้ตอ่เมือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิน หรือพนกังานเจ้าหน้าที และต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในหนงัสืออนญุาตด้วย
เว้นแต ่เป็นการกระทําของราชการสว่นท้องถิน ราชการสว่นอืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานทีมีอํานาจกระทําได้
หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานทีซึงราชการสว่นท้องถินจดัไว้เพือการนั น หรือเป็นการโฆษณาใน
การเลือกตั งตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตั งสมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหง่รัฐ สมาชิกสภาท้องถินหรือผู้บริหารท้องถิน และ
การโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพือให้ทราบชือเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคาร ชืออาคาร เลขทีอาคาร หรือข้อความอืนเกียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั งทีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขอ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายนี ด้วยเชน่กนั
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าที หรือได้รับอนญุาตแตม่ิได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในการรับอนญุาต เจ้า
พนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีมีอํานาจสังเป็นหนงัสือให้ผู้ โฆษณาปลด รื อ ถอน ขดู ลบ หรือล้างข้อความหรือ
ภาพนั นภายในเวลาทีกําหนด และหากเป็นกรณีทีมีข้อความหรือภาพทีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าทีมีอํานาจปลด ถอน ขดู ลบ หรือล้าง
ข้อความ หรือภาพนั นได้เองโดยคดิคา่ใช้จา่ยจากผู้ โฆษณาตามทีได้ใช้จา่ยไปจริง
เจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าที จะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ ง หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวใน
ทีสาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี
(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บ ปลด รื อถอน ขดู ลบ หรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเมือหนงัสืออนญุาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีทีมีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรืองใดต้องได้รับอนมุตัข้ิอความ หรือภาพทีใช้ในการโฆษณา หรือ
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนมุตัหิรือได้ปฏิบตัิตามกฎหมายนั นแล้ว อาทิ การขออนญุาตเลน่การพนนั การ
ขออนญุาตเรียไร การขออนญุาตแสดงมหรสพงิ ว เป็นต้น
(4) ในกรณีทีเป็นการโฆษณาด้วยการตดิตั งป้ายโฆษณา ต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณทีห้ามติดตั งป้ายโฆษณา ซึงได้แก่ บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนสุาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิข้ามเกาะกลางถนน
สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึงอยูใ่นทีสาธารณะ เว้นแตเ่ป็นการตดิตั งเพือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ
การต้อนรับราชอาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าที ต้องแสดงเขตท้องทีทีอนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาต และต้อง
กําหนดอายขุองหนงัสืออนญุาต ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี
(1) การโฆษณาทีเป็นการค้า ครั งละไมเ่กิน 60 วนั
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(2) การโฆษณาทีไมเ่ป็นการค้า ครั งและไมเ่กิน 30 วนั
เมือได้รับอนญุาตแล้ว ให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าที
โดยแสดงเลขที และวนั เดือน ปี ทีได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในทีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถินหรือพนกังานเจ้าหน้าที หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัติามเงือนไขทีกําหนดในหนงัสืออนญุาต ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้า
พนับาท

หมายเหตุ :

กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิมเตมิได้ใน
ขณะนั น
ผู้ รับคําขอและผู้ ยืนคําขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมกําหนดระยะเวลาให้
ผู้ ยืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเตมิ หากผู้ ยืนคําขอไมดํ่าเนินการแก้ไข/เพิมเตมิได้ภายในระยะเวลาทีกําหนด ผู้ รับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา

พนกังานเจ้าหน้าทีจะยงัไมพ่ิจารณาคําขอและยงัไมน่บัระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคํา
ขอหรือยืนเอกสารเพิมเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนั นเรียบร้อยแล้ว

กรณีมีข้อขดัข้องเกียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึงจะต้องมีการแก้ไขคําร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือ
แผน่ปลิว หรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอืนก่อน จะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลทีไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนั นบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้อง แตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั

หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ยืนคําขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10
แหง่พระราชบญัญตัิการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ผู้ ยืนคําขอยืนคําร้องขอ
อนญุาต พร้อมเอกสาร
หลกัฐาน เพือให้เจ้าหน้าที
ตรวจสอบ

4 ชัวโมง กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ)
องค์การบริหาร
สว่นตําบล
.....(ระบชืุอ)
เมืองพทัยา
)

2)

การพิจารณา เสนอเรืองให้เจ้าพนกังาน
ท้องถิน หรือพนกังาน
เจ้าหน้าทีผู้ มีอํานาจ
อนญุาตได้พิจารณา

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ)
องค์การบริหาร
สว่นตําบล
.....(ระบชืุอ)
เมืองพทัยา
)

3)

การพิจารณา พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต

5 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถิน

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชือ)
องค์การบริหาร
สว่นตําบล
.....(ระบชืุอ)
เมืองพทัยา )

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 7 วนั
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14. งานบริการนี ผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
แบบคําร้องขอ
อนญุาตโฆษณา
(แบบ  ร.ส.1)

- 1 0 ฉบบั -

2)

แผนผงัแสดงเขต
ทีจะปิด ทิ ง หรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว

- 2 0 ชดุ -

3)

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิวทีจะ
โฆษณา

- 2 0 ชดุ -

4)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ยืนคําร้อง พร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
และยืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

5)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ขออนญุาต
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อืนยืนคําร้องแทน)
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

6)

หนงัสือมอบ
อํานาจให้ทําการ
แทน พร้อมปิด
อากรแสตมป์

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อืนยืนคําร้องแทน)

7)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้
ยืนแทน พร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อืนยืนคําร้องแทน)

8)

สําเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคล ซึงผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
รับรองสําเนา
ถกูต้อง และ
ประทบัตรานิติ
บคุคล

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

9)

สําเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

10) สําเนาบตัร - 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ประจําตวั
ประชาชนของผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล ผู้
ยืนคําร้อง พร้อม
รับรองสําเนา
ถกูต้อง

เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ยืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

11)

สําเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคล ซึงผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
รับรองสําเนา
ถกูต้อง และ
ประทบัตรานิติ
บคุคล

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอืน
เป็นผู้ ยืนคําร้อง
แทน)

12)

สําเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอืน
เป็นผู้ ยืนคําร้อง
แทน)

13)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของผู้ มี
อํานาจจดัการ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
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ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

แทนนิติบคุคลผู้
มอบอํานาจ
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้อง

มอบให้บคุคลอืน
เป็นผู้ ยืนคําร้อง
แทน)

14)

หนงัสือมอบ
อํานาจให้ทําการ
แทน พร้อมปิด
อากรแสตมป์

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอืน
เป็นผู้ ยืนคําร้อง
แทน)

15)

สําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอํานาจ
ผู้ ยืนคําร้องแทน
พร้อมรับรอง
สําเนาถกูต้องง

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ยืนคําร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอํานาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอืน
เป็นผู้ ยืนคําร้อง
แทน)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสาร
ยืนเพมิเตมิ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม

16. ค่าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาทีเป็นการค้า

ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ -
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2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพือการโฆษณาอืนๆ ทีไม่เป็นการค้า
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต www.umongcity.go.th
2. ทางโทรศพัท์ 053-983222
3. ทางไปรษณีย์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์ อ.เมือง จ.ลําพนู 51150
4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น ตังอยู่ ณ สํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
)

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์ม รส.1

-

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมือง

ลําพนู จงัหวดัลําพนู สถ.มท.
อนุมัตโิดย -
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เผยแพร่โดย -


