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คู่มือสําหรั บประชาชน: การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่ นประกาศหรื อใบปลิวในที'สาธารณะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื'อกระบวนงาน:การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในทีสาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:สํานักกฎหมายและระเบียบท้ องถิน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที'ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที'เกี'ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้อยของบ้านเมื องพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืนที'ให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที'กาํ หนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาควา
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที'กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี'ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที'มากที'สุด 0
จํานวนคําขอที'น้อยที'สุด 0
10. ชื'ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิวในทีสาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองสวัสดิ การสังคม เทศบาลตําบลหนองขนาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท( างราชการกํ าหนด) ตัง* แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกั เที ย( ง)
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตัง* แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาที ใ( ห้บริ การจริ ง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื'อนไข(ถ้ ามี) ในการยื'นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้ การโฆษณาด้ วย
การปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในทีสาธารณะจะกระทําได้ ตอ่ เมือได้ รับหนังสืออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีและต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในหนังสืออนุญาตด้ วยเว้ น
แต่เป็ นการกระทําของราชการส่วนท้ องถินราชการส่วนอืนหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานทีมีอํานาจกระทําได้ หรื อเป็ น
การโฆษณาด้ วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานทีซึงราชการส่วนท้ องถินจัดไว้ เพือการนันหรื อเป็ นการโฆษณาในการ
เลือกตังตามกฎหมายว่าด้ วยการเลือกตังสมาชิกสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งรัฐสมาชิกสภาท้ องถินหรื อผู้บริ หารท้ องถินและการ
โฆษณาด้ วยการปิ ดประกาศของเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อต้ นไม้ เพือให้ ทราบชือเจ้ าของผู้ครอบครองอาคารชือ
อาคารเลขทีอาคารหรื อข้ อความอืนเกียวกับการเข้ าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสียงเลือกตังทีมีการโฆษณาทางการค้ าหรื อโฆษณาอืนๆรวมอยูด่ ้ วยจะต้ องขอ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีตามกฎหมายนีด้ วยเช่นกัน
การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในทีสาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อได้ รับอนุญาตแต่มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการรับอนุญาตเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีมีอํานาจสังเป็ นหนังสือให้ ผ้ โู ฆษณาปลดรื อถอนขูดลบหรื อล้ างข้ อความหรื อภาพนัน
ภายในเวลาทีกําหนดและหากเป็ นกรณีทีมีข้อความหรื อภาพทีมีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรื อลามกอนาจารเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีมีอํานาจปลดถอนขูดลบหรื อล้ างข้ อความหรื อ
ภาพนันได้ เองโดยคิดค่าใช้ จ่ายจากผู้โฆษณาตามทีได้ ใช้ จา่ ยไปจริ ง
เจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีจะอนุญาตให้ โฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที
สาธารณะในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ข้ อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื อถอนขูดลบหรื อล้ างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมือหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีทีมีกฎหมายกําหนดให้ การโฆษณาในเรื องใดต้ องได้ รับอนุมตั ขิ ้ อความหรื อภาพทีใช้ ในการโฆษณาหรื อจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดต้ องได้ รับอนุมตั ิหรื อได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนันแล้ วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรี ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิวเป็ นต้ น
(4) ในกรณีทีเป็ นการโฆษณาด้ วยการติดตังป้ายโฆษณาต้ องไม่อยูใ่ นบริ เวณทีห้ ามติดตังป้ายโฆษณาซึงได้ แก่บริ เวณ
คร่อมถนนหรื อทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรี ย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้ นไม้ และเสาไฟฟ้าซึงอยูใ่ นทีสาธารณะเว้ นแต่เป็ นการติดตังเพือพระราชพิธีรัฐพิธีหรื อการต้ อนรับราช
อาคันตุกะหรื อแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีต้ องแสดงเขตท้ องทีทีอนุญาตไว้ ในหนังสืออนุญาตและต้ อง
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กําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี
(1) การโฆษณาทีเป็ นการค้ าครังละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาทีไม่เป็ นการค้ าครังและไม่เกิน 30 วัน
เมือได้ รับอนุญาตแล้ วให้ ผ้ รู ับอนุญาตแสดงข้ อความว่าได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีโดย
แสดงเลขทีและวันเดือนปี ทีได้ รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้ วย
การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิงหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในทีสาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าทีหรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในหนังสืออนุญาตต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข/เพิมเติมได้ ในขณะนัน
ผู้รับคําขอและผู้ยืนคําขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกําหนดระยะเวลาให้
ผู้ยืนคําขอดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมหากผู้ยืนคําขอไม่ดําเนินการแก้ ไข/เพิมเติมได้ ภายในระยะเวลาทีกําหนดผู้รับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้ าหน้ าทีจะยังไม่พิจารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผู้ยืนคําขอจะดําเนินการแก้ ไขคําขอ
หรื อยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี ยบร้ อยแล้ ว
กรณีมีข้อขัดข้ องเกียวกับการพิจารณาอนุญาตซึงจะต้ องมีการแก้ ไขคําร้ องข้ อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อแผ่น
ปลิวหรื อพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้ องดําเนินการตามกฎหมายอืนก่อนจะแจ้ งเหตุขดั ข้ องหรื อเหตุผลทีไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้ อขัดข้ องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้ วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
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13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที'รับผิดชอบ
ที'

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที'
รั บผิดชอบ
กองสวัสดิการ
สังคม

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยืนคําขอยืนคําร้ องขอ
อนุญาตพร้ อมเอกสาร
หลักฐานเพือให้ เจ้ าหน้ าที
ตรวจสอบ

4 ชัวโมง

2)

การพิจารณา

เสนอเรื องให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถินหรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าทีผู้มีอํานาจ
อนุญาตได้ พิจารณา

1 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม

3)

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

5 วัน

กองสวัสดิการ
สังคม

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื'นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที'ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที'
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําร้ องขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
2) ที"จะปิ ดทิ 'งหรื อ
โปรยแผ่น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-
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ที'

3)

4)

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ประกาศหรื อ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรื อ
ใบปลิวที"จะ
โฆษณา
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ยื"นคําร้ องพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาตพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ทําการ
แทนพร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ยื"นแทนพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
และยื"นคําร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื"นยื"นคําร้ องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื"นยื"นคําร้ องแทน)
(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื"นยื"นคําร้ องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
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ที'

9)

10)

11)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง" ผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
รับรองสําเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลผู้
ยื"นคําร้ องพร้ อม
รับรองสําเนา
ถูกต้ อง
สําเนาหลักฐาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง" ผู้มี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื"นคําร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื"นคําร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื"นคําร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
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ที'

12)

13)

14)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
รับรองสําเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้มี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอํานาจ
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อํานาจให้ ทําการ
แทนพร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบให้ บคุ คลอื"น
เป็ นผู้ยื"นคําร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื"น
เป็ นผู้ยื"นคําร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื"น
เป็ นผู้ยื"นคําร้ อง
แทน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื"น
เป็ นผู้ยื"นคําร้ อง
แทน)
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ที'

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบอํานาจ
ผู้ยื"นคําร้ องแทน
พร้ อมรับรอง
สําเนาถูกต้ องง

-

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

หมายเหตุ
(กรณีผ้ ยู ื"นคําร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื"น
เป็ นผู้ยื"นคําร้ อง
แทน)

15.2) เอกสารอื'น ๆ สําหรั บยื'นเพิ'มเติม
ที'

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื'นเพิ'มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื (น ๆ สํ าหรับยื (นเพิ( มเติ ม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ ปิดทิงหรื อโปรยแผ่ นประกาศหรื อใบปลิวเพื'อการโฆษณาที'เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ หนังสืออนุญาตให้ ปิดทิงหรื อโปรยแผ่ นประกาศหรื อใบปลิวเพื'อการโฆษณาอื'นๆที'ไม่ เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตําบลหนองขนาน หมายเลขโทรศัพท์ ...032-598521................................
หรื อ....www.nongkhanan.go.th..............................
หมายเหตุ18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
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