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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ อบต.ปอ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร
องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 กาหนดให้การโฆษณาด้วยการ
ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการ
กระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรือเป็นการโฆษณา
ด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิด
ประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร
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หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุญาต เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายใน
เวลาที่กาหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้
เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา หรือจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาต
เรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อม
ถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวน
ธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต และต้อง
กาหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ โดย
แสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สามารถ
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ออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้องขอ
อนุญาต พร้อมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

การพิจารณา

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
1 วัน
ท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุญาตได้
พิจารณา

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

1)

2)

4 ชั่วโมง

5 วัน

3)

หมำยเหตุ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ที่
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขออนุญาตโฆษณา
1
1)
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิ้ง
2
2) หรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิว
3) ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือ
2

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

ใบปลิวที่จะโฆษณา
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ยื่นคาร้อง พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ชุด

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ขออนุญาต พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบอานาจให้ทาการ
แทน พร้อมปิดอากรแสตมป์

-

1

0

ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

สาเนาหลักฐานหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มี
อานาจจัดการแทนนิติบุคคล
รับรองสาเนาถูกต้อง และ
ประทับตรานิติบุคคล

-

1

1

ชุด

สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้
มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ
ประทับตรานิติบุคคล

-

0

1

ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติ
บุคคล ผู้ยื่นคาร้อง พร้อม
10)
รับรองสาเนาถูกต้อง

0

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

สาเนาหลักฐานหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งผู้มี
อานาจจัดการแทนนิติบุคคล
11)
รับรองสาเนาถูกต้อง และ
ประทับตรานิติบุคคล

หน่วยงำน
จำนวนเอกสำร
ภำครัฐผู้
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ

สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้
มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และ
12)
ประทับตรานิติบุคคล

-

0

1

ฉบับ

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติ
บุคคลผู้มอบอานาจ พร้อม
13)
รับรองสาเนาถูกต้อง

-

0

1

ฉบับ

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

หนังสือมอบอานาจให้ทาการ
แทน พร้อมปิดอากรแสตมป์
14)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้รับมอบอานาจ ผู้ยื่นคา
ร้องแทน พร้อมรับรองสาเนา
15)
ถูกต้องง

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

15. ค่ำธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม 200 บาท
2)

หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆ ที่ไม่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม 100 บาท

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ต.ปอ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 57310
โทรศัพท์ 035-602742-3 www.por.go.th หรือ ณ ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์ม รส.1
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คำร้องขออนุญำตปิดป้ำยโฆษณำ

แบบ รส.1

เขียนที่ .......................................................................
วันที่..................เดือน..........................พ.ศ.........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ..................................................................อายุ....................ปี สัญชาติ. ..........................
บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย...................................ถนน.....................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต.........................จังหวัดเชียงราย....................................เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ...........................................................
ขอยื่นคาร้องต่อนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุญาตทาการโฆษณา โดยปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นปลิว
ประกาศ ณ ที่
หน้าอาคาร เลขที่ ถนน ....................................................................จานวน.......................ป้าย
ภายในเขตตาบลปอ จานวน..........................ป้าย ดังนี้
.............................................................................................................................................. ..........................
.......................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .........................
ซึ่งจะทาการติดตั้งป้ายโฆษณาเป็นระยะเวลา .........................วัน ตั้งแต่วันที่...............................ถึงวันที่................................
ข้อความที่ใช้โฆษณา
....................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... .....................................................
.............................................................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................................................ ........................................
ขอรับรองว่าเมื่อครบกาหนดเวลาในหนังสืออนุญาตแล้วจะทาการเก็บปลด รื้อถอน แผ่นประกาศ ใบปลิว ออกจาก
บริเวณดังกล่าวให้เรียบร้อย
(ลงชื่อ) .......................................................ผู้ยื่นคาร้อง
(.....................................................)
ความเห็นเจ้าหน้าที่
.............................................................................................................................................. .....................................................
.............................................................................................................................................. ......................................................
(ลงชื่อ) ......................................................
คาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
.............................................................................................................................................. .....................................................
.................................................................................................................................................. ..................................................
(ลงชื่อ) ......................................................

