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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
7วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 14:32 การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผน
ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
เลขที่ 163 หมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม 50230
โทรศัพท 053-368405
โทรสาร 053-368006
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (วันจันทรถึงวันศุกร (เวนวันหยุดราชการ)
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ตั้งแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย
การปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวยเวน
แตเปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่นราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําไดหรือเปน
การโฆษณาดวยการปดแผนประกาศณสถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้นหรือเปนการโฆษณาในการ
เลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐสมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นและการ
โฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไมเพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครองอาคารชื่อ
อาคารเลขที่อาคารหรือขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร
กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยูดวยจะตองขอ
อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน
การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาตเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางขอความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่กําหนดและหากเปนกรณีที่มีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลดถอนขูดลบหรือลางขอความหรือ
ภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง
เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความหรือภาพที่ใชในการโฆษณาหรือจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายใดตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลวอาทิการขออนุญาตเลนการพนันการขอ
อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณาตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณาซึ่งไดแกบริเวณ
ครอมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียสะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนนสวนหยอม
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สวนธารณะถนนตนไมและเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะเวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการตอนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ตองแสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาตและตอง
กําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) การโฆษณาที่เปนการคาครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคาครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรับอนุญาตแลวใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่โดย
แสดงเลขที่และวันเดือนปที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย
การโฆษณาดวยการปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวนและไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น
ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอมกําหนดระยะเวลาให
ผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมหากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่กําหนดผูรับคําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคําขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารองขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือแผน
ปลิวหรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอนจะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไม
สามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตวันตรวจพบขอขัดของแตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ
อนุญาตพรอมเอกสาร
หลักฐานเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบ

4 ชั่วโมง

การพิจารณา

เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นหรือพนักงาน
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
อนุญาตไดพิจารณา

1 วัน

1)

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขา
เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
)
องคการบริหาร (องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053-
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ

5 วัน

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

368006
)
องคการบริหาร (องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขา
จังหวัดเชียงใหม เลขที่ 163 หมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230
โทรศัพท 053368405
โทรสาร 053368006
)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคํารองขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
2) แผนผังแสดงเขต 2

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ที่จะปดทิ้งหรือ
โปรยแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอยางของแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ขออนุญาตพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทนพรอมปด
อากรแสตมป
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นแทนพรอม
รับรองสําเนา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

2

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
และยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนบุคคลธรรมดา
แตมอบใหบุคคล
อื่นยื่นคํารองแทน)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
8)
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน
แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
9)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และประทับตรา
นิติบุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
10)
แทนนิติบุคคลผู
ยื่นคํารองพรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
11)
หนังสือรับรอง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตองและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
12)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และประทับตรา
นิติบุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
13)
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจ
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
14) แทนพรอมปด
อากรแสตมป

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

1

0

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของ
15) ผูรับมอบอํานาจ
ผูยื่นคํารองแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง

-

0

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

1

ฉบับ

หมายเหตุ
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคลและ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

ไมพบเอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา
คาธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสืออนุญาตใหปดทิ้งหรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไมเปนการคา
คาธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรมรส.1
-

19. หมายเหตุ
22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมสถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

