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คู่มือสําหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สํานักปลัด
สังกัด: องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: สํานักปลัด
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา
กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 21/07/2558 08:07
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ สํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์ อําเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
หมายเหตุ ()
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่ กํ า หนดในหนั ง สื อ อนุ ญ าตด้ ว ย เว้ น แต่ เป็ น การกระทํ า ของราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น ราชการส่ ว นอื่ น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอํานาจกระทําได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคาร
หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร

1.
2.
3.
4.
5.
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กรณีแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้า หรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่
ด้ ว ย จะต้ อ งขออนุ ญ าตจากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมายนี้ ด้ ว ยเช่ น กั น
การโฆษณาด้ ว ยการปิ ด ทิ้ ง หรื อ โปรยแผ่ น ประกาศ หรื อ ใบปลิ ว ในที่ ส าธารณะโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากเจ้า พนั กงานท้องถิ่ นหรือพนั กงานเจ้ าหน้า ที่ หรื อได้รับอนุญ าตแต่ มิได้ปฏิบัติให้เ ป็น ไปตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้โฆษณา
ปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้น ภายในเวลาที่กําหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความ หรือภาพ
ที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ มี อํ า นาจปลดถอนขู ด ลบหรื อ ล้ า งข้ อ ความ หรื อ ภาพนั้ น ได้ เ องโดยคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
จากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ หรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติ ข้อความ หรือภาพ ที่ใช้ในการ
โฆษณา หรื อ จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายใดต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ หรื อ ได้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายนั้ น แล้ ว อาทิ
การขออนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่ง ได้แก่
บริ เ วณคร่ อ มถนน หรื อ ทางสาธารณะ วงเวี ย นอนุ ส าวรี ย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดิ น ข้ า ม
เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่ เป็นการติดตั้ง
เพื่อพระราชพิธีรัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุ ญ าตเจ้า พนั กงานท้ องถิ่ นหรื อพนั กงานเจ้า หน้ า ที่ ต้ องแสดงเขตท้ องที่ ที่อนุญ าตไว้ ในหนั ง สื อ
อนุญาต และต้องกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้ า หน้ า ที่ โดยแสดงเลขที่ แ ละวั น เดื อ นปี ที่ ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตลงในแผ่ น ประกาศ หรื อ ใบปลิ ว ด้ ว ย
การโฆษณาด้ ว ยการปิ ด ทิ้ ง หรื อ โปรยแผ่ น ประกาศ หรื อ ใบปลิ ว ในที่ ส าธารณะโดยไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด ในหนังสืออนุญาต
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
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หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคําขอและผู้ยื่นคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กําหนดระยะเวลาให้ ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดผู้รับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่
จะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นับระยะเวลาดําเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ หรือ
ยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
กรณี มีข้ อขั ด ข้ องเกี่ ย วกั บ การพิ จารณาอนุ ญ าตซึ่ ง จะต้ องมี ก ารแก้ ไขคํ า ร้ อ งข้ อความ หรื อภาพในแผ่ น
ประกาศ หรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้ ง
เหตุขัดข้อง หรือเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบ
ข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จ
ตามมาตรา 10 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ การอํ า นวยความสะดวกในการพิ จารณาอนุ ญ าตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ
ผู้ยื่นคําขอยื่นคําร้องขอ 4 ชั่วโมง สํานักปลัด
เอกสาร
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2) การพิจารณา

เสนอเรื่องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อํานาจอนุญาตได้
พิจารณา

1 วัน

สํานักปลัด

3) การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

5 วัน

สํานักปลัด

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

1)

แบบคําร้องขอ
อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)

-

1

0

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ

2)

แผนผังแสดงเขตที่จะ ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว

2

0

ชุด

3)

ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรือใบปลิว
ที่จะโฆษณา
สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้ยื่น
คําร้องพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

2

0

ชุด

0

1

ชุด

ที่

4)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

5)

สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้ขอ
อนุญาตพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

0

1

ฉบับ

6)

หนังสือมอบอํานาจ ให้ทําการแทนพร้อม
ปิดอากรแสตมป์

1

0

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
บุคคล
ธรรมดา
และยื่นคํา
ร้องด้วย
ตนเอง)
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
บุคคล
ธรรมดาแต่
มอบให้
บุคคลอื่น
ยื่นคําร้อง
แทน)
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
บุคคล
ธรรมดาแต่
มอบให้
บุคคลอื่น
ยื่นคําร้อง
แทน)

5/8
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
บุคคล
ธรรมดาแต่
มอบให้
บุคคลอื่น
ยื่นคําร้อง
แทน)

7)

สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้ยื่น
แทนพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

0

1

8)

สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่ง
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลรับรอง
สําเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล

1

1

ชุด

(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลเป็น
ผู้ยื่นคํา
ร้องด้วย
ตนเอง)

9)

สําเนาหลักฐานแสดง การเป็นผู้มีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลเป็น
ผู้ยื่นคํา
ร้องด้วย
ตนเอง)

6/8
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลเป็น
ผู้ยื่นคํา
ร้องด้วย
ตนเอง)

10) สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู้ยื่นคําร้อง
พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง

0

1

11) สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลซึ่ง
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลรับรอง
สําเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล

0

1

ฉบับ

12) สําเนาหลักฐานแสดง การเป็นผู้มีอํานาจ
จัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติบุคคล

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลมอบ
ให้บุคคล
อื่นเป็นผู้
ยื่นคําร้อง
แทน)
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลมอบ
ให้บุคคล
อื่นเป็นผู้
ยื่นคําร้อง
แทน)

7/8
ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร

13) สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู้มอบ
อํานาจพร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

0

1

14) หนังสือมอบอํานาจ ให้ทําการแทนพร้อม
ปิดอากรแสตมป์

1

0

15) สําเนาบัตรประจําตัว ประชาชนของผู้รับ
มอบอํานาจผู้ยื่นคํา
ร้องแทนพร้อม
รับรองสําเนาถูกต้องง

0

1

หน่วย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลมอบ
ให้บุคคล
อื่นเป็นผู้
ยื่นคําร้อง
แทน)
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลมอบ
ให้บุคคล
อื่นเป็นผู้
ยื่นคําร้อง
แทน)
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่น
คําร้องเป็น
นิติบุคคล
และผู้มี
อํานาจ
จัดการ
แทนนิติ
บุคคลมอบ
ให้บุคคล
อื่นเป็นผู้
ยื่นคําร้อง
แทน)

8/8
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4378 9424
หมายเหตุ( เลขที่ 61 หมู่ที่ 7 ต.คันธารราษฎร์ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
/ สายด่วน โทร. 0 4378 9424 / www.kanthararat.go.th)
2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มรส.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์
องค์การบริหารส่วนตําบลคันธารราษฎร์

