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คู่มือสาหรั บประชาชน : การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อ
ใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ ติ ดต่อ
(1) กองสาธารณสุข และสิ่ งแวดล้อม เทศบาลเมื องบางคูวดั
โทรศัพท์ : 02-9766077- 8 ต่อ 401, 402
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ.หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.
5.
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 กาหนดให้ การโฆษณาด้ วย
การปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับหนังสืออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่และต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้ วยเว้ น
แต่เป็ นการกระทาของราชการส่วนท้ องถิ่นราชการส่วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้ หรื อเป็ น
การโฆษณาด้ วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานที่ซงึ่ ราชการส่วนท้ องถิ่นจัดไว้ เพื่อการนันหรื
้ อเป็ นการโฆษณาในการ
เลือกตังตามกฎหมายว่
้
าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งรัฐสมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริหารท้ องถิ่นและการ
โฆษณาด้ วยการปิ ดประกาศของเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อต้ นไม้ เพื่อให้ ทราบชื่อเจ้ าของผู้ครอบครองอาคารชื่อ
อาคารเลขที่อาคารหรื อข้ อความอื่นเกี่ยวกับการเข้ าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสียงเลือกตังที
้ ่มีการโฆษณาทางการค้ าหรื อโฆษณาอื่น ๆ รวมอยูด่ ้ วยจะต้ องขอ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายนี ้ด้ วยเช่นกัน
การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อได้ รับอนุญาตแต่มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุญาตเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสือให้ ผ้ โู ฆษณาปลดรื อ้ ถอนขูดลบหรื อล้ างข้ อความหรื อภาพนัน้
ภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็ นกรณีที่มีข้อความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรื อลามกอนาจารเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรื อล้ างข้ อความหรื อ
ภาพนันได้
้ เองโดยคิดค่าใช้ จา่ ยจากผู้โฆษณาตามที่ได้ ใช้ จา่ ยไปจริง
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่จะอนุญาตให้ โฆษณาด้ วยการปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้ อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื อ้ ถอนขูดลบหรื อล้ างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ การโฆษณาในเรื่ องใดต้ องได้ รับอนุมตั ขิ ้ อความหรื อภาพที่ใช้ ในการโฆษณาหรื อจะต้ อง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายใดต้ องได้ รับอนุมตั หิ รื อได้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายนันแล้
้ วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรี่ ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ ้วเป็ นต้ น
(4) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาด้ วยการติดตังป
้ ้ ายโฆษณาต้ องไม่อยูใ่ นบริเวณที่ห้ามติดตังป
้ ้ ายโฆษณาซึง่ ได้ แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรื อทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรี ย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้ นไม้ และเสาไฟฟ้าซึง่ อยูใ่ นที่สาธารณะเว้ นแต่เป็ นการติดตังเพื
้ ่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรื อการต้ อนรับราช
อาคันตุกะหรื อแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ต้องแสดงเขตท้ องที่ที่อนุญาตไว้ ในหนังสืออนุญาตและต้ อง
กาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ้
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(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้ าครัง้ ละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้ าครัง้ และไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ วให้ ผ้ รู ับอนุญาตแสดงข้ อความว่าได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่โดย
แสดงเลขที่และวันเดือนปี ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้ วย
การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิ ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนและไม่อาจแก้ ไข /เพิ่มเติมได้ ในขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้ อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
กรณีมีข้อขัดข้ องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึง่ จะต้ องมีการแก้ ไขคาร้ องข้ อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อแผ่น
ปลิวหรื อพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้ องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้ งเหตุขดั ข้ องหรื อเหตุผลที่ไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้ อขัดข้ องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้ องขอ
อนุญาตพร้ อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ตรวจสอบ
เสนอเรื่ องให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจ

ระยะเวลา
ให้ บริการ
4 ชัว่ โมง

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมายเหตุ

เทศบาลเมือง
บางคูวดั

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

เทศบาลเมือง
บางคูวดั
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

อนุญาตได้ พิจารณา
3)

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต
ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

เทศบาลเมือง
บางคูวดั

14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาร้ องขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
ที่จะปิ ดทิ ้งหรื อ
2) โปรยแผ่น
ประกาศหรื อ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น 2
ประกาศหรื อ
3)
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา
สาเนาบัตร
0
ประจาตัว
4)
ประชาชนของผู้
ยื่นคาร้ องพร้ อม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
และยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

5/8

ที่

5)

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาตพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ ทาการ
แทนพร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นแทนพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
รับรองสาเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

แสดงการเป็ นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
10)
แทนนิตบิ คุ คลผู้
ยื่นคาร้ องพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อานาจจัดการ
11)
แทนนิตบิ คุ คล
รับรองสาเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผู้มี
12)
อานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
13)
แทนนิตบิ คุ คลผู้
มอบอานาจ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ ทาการ
แทนพร้ อมปิ ด
14) อากรแสตมป์

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
15) ผู้รับมอบอานาจ
ผู้ยื่นคาร้ องแทน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องง

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิตบิ คุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิตบิ คุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอืน่ ๆ สาหรับยืน่ เพิ่มเติ ม

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตให้ ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไม่ เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน : กองสาธารณสุข ละสิ่งแวดล้ อม เทศบาลเมืองบางคูวดั
หมายเหตุ : โทรศัพท์ 0-2976-6077-8 ต่อ 101
: เว็บไซต์ : www.bkw.go.th
2) ช่ องทางการร้ องเรียน : ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1) แบบฟอร์ ม รส.1
19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

14/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
สานักปลัด
นายพสิษฐ์ มะลิ
นางสาวอาภร ปิ่ นแก้ ว

