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คู่มือสาหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกอาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกอาเภอเมืองนครปฐมจังหวัด
นครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.
รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะ
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกเลขที่ 115 หมู่ที่ 4 ตาบลสามควายเผือก
อาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-305971-4
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ .ศ. 2535 กาหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้นแต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่ซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้
ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือข้อความ
อื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มกี ารโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ
รวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนีด้ ว้ ยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัตใิ ห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรือ้ ถอนขูด
ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จา่ ยจากผู้โฆษณาตามที่ได้
ใช้จา่ ยไปจริง เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรือ้ ถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติขอ้ ความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา
หรือจะต้องปฏิบัตติ ามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่น
การพนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยูใ่ นบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่
บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลาง
ถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี
รัฐพิธหี รือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
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ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต
และต้องกาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนัน้ ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร /หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข /เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะ
ไม่เกิน 7 วัน หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณา
แล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
ผู้มีอานาจอนุญาตได้พิจารณา

4 ชั่วโมง

1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามควาย
เผือก
องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามควาย
เผือก
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ที่

ประเภทขั้นตอน

3)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต

5 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

หมายเหตุ

องค์การบริหารส่วน
ตาบลสามควาย
เผือก

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
แบบคาร้องขอ
1
0
อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขตที่
2
0
จะปิดทิง้ หรือโปรย
แผ่นประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น
2
0
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะโฆษณา
สาเนาบัตร
0
1
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ยื่น
คาร้องพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาบัตรประจาตัว 0
1
ประชาชนของผู้ขอ
อนุญาตพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

หน่วยนับ
เอกสาร
ฉบับ

หมายเหตุ
-

ชุด

-

ชุด

-

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคลอื่น
ยื่นคาร้องแทน)
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ที่
6)

7)

8)

9)

10)

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
หนังสือมอบอานาจ
ให้ทาการแทน
พร้อมปิดอากร
แสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้ยื่น
แทนพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลรับรอง
สาเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลผู้ยื่นคา
ร้องพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง
สาเนา
1
0

-

0

1

-

1

1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคลอื่น
ยื่นคาร้องแทน)
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคลอื่น
ยื่นคาร้องแทน)
ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลเป็นผู้ยื่น
คาร้องด้วยตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลเป็นผู้ยื่น
คาร้องด้วยตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลเป็นผู้ยื่น
คาร้องด้วยตนเอง)
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รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติ
บุคคลซึ่งผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลรับรอง
สาเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร
-

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น
คาร้องแทน)

13)

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการแทน
นิติบุคคลผู้มอบ
อานาจพร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น
คาร้องแทน)

14)

หนังสือมอบอานาจ
ให้ทาการแทน
พร้อมปิดอากร
แสตมป์

-

1

0

ฉบับ

15)

สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้รับ
มอบอานาจผู้ยื่นคา
ร้องแทนพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้องง

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็น
นิติบุคคลและผู้มี
อานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้อง
แทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็น
นิติบุคคลและผู้มี
อานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้อง
แทน)

ที่
11)

12)

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและผู้
มีอานาจจัดการแทน
นิตบิ ุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่น
คาร้องแทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครัฐผู้ออก
ที่
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า
ค่าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า
ค่าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลสามควายเผือกเลขที่ 115 หมู่ 4 ตาบลสามควาย
เผือกอาเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-305971-4
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์มรส.1
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
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นครปฐมสถ.มท.
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