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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผน ประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ อภิชาแสนเฮือง สําเนาคูมือประชาชน 21/07/2015 19:42
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการ
โฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสือ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวน
ทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และการโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผู
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ครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความ
อื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูดวย
จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปด ทิง้ หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
การรับอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด
ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่
ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา
หรือจะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว อาทิ การขออนุญาตเลน
การพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก
บริเวณครอมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะ
กลางถนน สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระ
ราชพิธี รัฐพิธี หรือการตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต
และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจา
พนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติม
ไดในขณะนัน้
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาให
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ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนด ผู
รับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะ
ดําเนินการแกไขคําขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผน
ประกาศหรือแผนปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจง
เหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไมสามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบ
ขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตาม
มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ
อนุญาต พรอมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อให
เจาหนาที่ตรวจสอบ

4 ชั่วโมง

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน 1 วัน
ทองถิ่น หรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อนุญาตไดพิจารณา

กรมสงเสริม
การปกครอง
ทองถิ่น

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

กรมสงเสริม
การปกครอง

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

5 วัน

หมายเหตุ
(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
ทองถิ่น

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

หมายเหตุ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา )

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบคํารองขอ 1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดง 2
เขตที่จะปด ทิ้ง
2) หรือโปรยแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอยางของ
2
แผนประกาศ
3)
หรือใบปลิวที่
จะโฆษณา
สําเนาบัตร
0
ประจําตัว
ประชาชนของผู
4)
ยื่นคํารอง
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
สําเนาบัตร
0
5)
ประจําตัว

0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา และยื่น
คํารองดวย
ตนเอง)

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล

จํานวนเอกสาร
สําเนา
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รายการ
ที่ เอกสารยืนยัน
ตัวตน
ประชาชนของผู
ขออนุญาต
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทํา
6) การแทน พรอม
ปดอากร
แสตมป
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
7)
ยื่นแทน พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผู
มีอํานาจจัดการ
8)
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผู
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
9) พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาบัตร
10)
ประจําตัว

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่น
คํารองแทน)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่น
คํารองแทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคล
ธรรมดา แตมอบ
ใหบุคคลอื่นยื่น
คํารองแทน)

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่น
คํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่น
คํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
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ที่

11)

12)

13)

14)

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
ประชาชนของผู
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
ผูยื่นคํารอง
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผู
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผู
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจ
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทํา
การแทน พรอม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเปนผูยื่น
คํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

-

1

0

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
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ที่

รายการ
เอกสารยืนยัน
ตัวตน
ปดอากร
แสตมป

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผูรับมอบ
15)
อํานาจ ผูยื่นคํา
รองแทน พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตองง

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

1

ฉบับ

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล
และผูมีอํานาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให
บุคคลอื่นเปนผู
ยื่นคํารองแทน)

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา
คาธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา
คาธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

8/8

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1) แบบฟอรม รส.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

