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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี
1. ชื่อกระบวนงำน:การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:สานักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
7วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
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ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้น
แต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรือเป็น
การโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการ
เลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการ
โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่อ
อาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่ด้วยจะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือ
ภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้อง
กาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
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แสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้องขอ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
4 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริมการ

หมำยเหตุ

(หน่วยงาน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ
อนุญาตได้พิจารณา

1 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

2)

3)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว

หมำยเหตุ

ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา )
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ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
แบบคำร้องขอ
1
1) อนุญำตโฆษณำ
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
ที่จะปิดทิ้งหรือ
2) โปรยแผ่น
ประกำศหรือ
ใบปลิว
ตัวอย่ำงของแผ่น 2
ประกำศหรือ
3)
ใบปลิวที่จะ
โฆษณำ
สำเนำบัตร
0
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
4)
ยื่นคำร้องพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
สำเนำบัตร
0
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
5)
ขออนุญำตพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
6) หนังสือมอบ
1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นบุคคลธรรมดำ
และยื่นคำร้องด้วย
ตนเอง)

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคำร้องแทน)

0

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

อำนำจให้ทำกำร
แทนพร้อมปิด
อำกรแสตมป์
สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของผู้
7)
ยื่นแทนพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
สำเนำหลักฐำน
หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มี
อำนำจจัดกำร
8)
แทนนิติบุคคล
รับรองสำเนำ
ถูกต้องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน
แสดงกำรเป็นผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
9)
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
และประทับตรำ
นิติบุคคล
สำเนำบัตร
10)
ประจำตัว

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เป็นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคำร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นบุคคลธรรมดำ
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยืน่ คำร้องแทน)

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคำร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคำร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

ประชำชนของผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลผู้
ยื่นคำร้องพร้อม
รับรองสำเนำ
ถูกต้อง
สำเนำหลักฐำน หนังสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มี
อำนำจจัดกำร
11)
แทนนิติบุคคล
รับรองสำเนำ
ถูกต้องและ
ประทับตรำนิติ
บุคคล
สำเนำหลักฐำน แสดงกำรเป็นผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
12)
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
และประทับตรำ
นิติบุคคล
สำเนำบัตร
ประจำตัว
13) ประชำชนของผู้มี
อำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลผู้

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคำร้องด้วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นคำร้อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นคำร้อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่น
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร

มอบอำนำจ
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
หนังสือมอบ
อำนำจให้ทำกำร
แทนพร้อมปิด
14) อำกรแสตมป์

สำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนของ
15) ผู้รับมอบอำนำจ
ผู้ยื่นคำร้องแทน
พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้องง

-

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เป็นผู้ยื่นคำร้อง
แทน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นคำร้อง
แทน)
(กรณีผู้ยื่นคำร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่น
เป็นผู้ยื่นคำร้อง
แทน)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

16. ค่ำธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม200 บาท
หมำยเหตุ -

หมำยเหตุ
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2)

หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆที่ไม่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม100 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน1,3 สานักงานเทศบาลนครนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางกระสอ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 เบอร์โทรติดต่อ 0 2589 0500 , 0 2589 0505
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ : www.nakornnont.go.th
หมายเหตุ
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
แบบฟอร์มรส.1
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
เทศบาลนครนนทบุรี
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
งานสารสนเทศและวิเทศสัมพันธ์

