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คูมือสําหรับประชาชน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลนครเชียงใหม อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 15/08/2015 23:24
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ งานรักษาความสงบและมั่นคงเทศบาลนครเชียงใหม 1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.
เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 กําหนดใหการโฆษณาดวย
การปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาตดวย
เวนแต เปนการกระทําของราชการสวนทองถิ่น ราชการสวนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอํานาจกระทําได
หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการสวนทองถิ่นจัดไวเพื่อการนั้น หรือเปนการโฆษณาใน
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การเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น และ
การโฆษณาดวยการปดประกาศของเจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพื่อใหทราบชื่อเจาของผูครอบครอง
อาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรือขอความอื่นเกี่ยวกับการเขาไปและออกจากอาคาร กรณีแผนประกาศหรือใบปลิวใน
การหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคาหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยูดวย จะตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายนี้ดวยเชนกัน การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่
สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในการรับอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือให
ผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กําหนด และหากเปนกรณีที่มีขอความหรือ
ภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจาพนักงานทองถิ่นหรือ
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความ หรือภาพนั้นไดเองโดยคิดคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่
ไดใชจายไปจริง เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ จะอนุญาตใหโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผน
ประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ขอความหรือภาพในแผนประกาศหรือใบปลิวไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคํารับรองของผูขออนุญาตวาจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรือลางแผนประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดใหการโฆษณาในเรื่องใดตองไดรับอนุมัติขอความ หรือภาพที่ใชในการโฆษณา หรือ
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายใด ตองไดรับอนุมัติหรือไดปฏิบัติตามกฎหมายนัน้ แลว อาทิ การขออนุญาตเลนการพนัน การ
ขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เปนตน
(4) ในกรณีที่เปนการโฆษณาดวยการติดตั้งปายโฆษณา ตองไมอยูในบริเวณที่หามติดตั้งปายโฆษณา ซึ่งไดแก บริเวณ
ครอมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินขามเกาะกลางถนน
สวนหยอม สวนธารณะ ถนน ตนไม และเสาไฟฟาซึ่งอยูในที่สาธารณะ เวนแตเปนการติดตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ
การตอนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล ในการอนุญาต เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ ตอง
แสดงเขตทองที่ที่อนุญาตไวในหนังสืออนุญาต และตองกําหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(1) การโฆษณาที่เปนการคา ครั้งละไมเกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไมเปนการคา ครั้งและไมเกิน 30 วัน
เมื่อไดรับอนุญาตแลว ใหผูรับอนุญาตแสดงขอความวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ป ที่ไดรับหนังสืออนุญาตลงในแผนประกาศหรือใบปลิวดวย การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง
หรือโปรยแผนประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่
หรือฝาฝนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสืออนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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หมายเหตุ :
กรณีคําขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถูกตองหรือไมครบถวน และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดใน
ขณะนั้น ผูรับคําขอและผูยื่นคําขอจะตองลงนามบันทึกสองฝายและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกําหนด
ระยะเวลาใหผูยื่นคําขอดําเนินการแกไข/เพิ่มเติม หากผูยื่นคําขอไมดําเนินการแกไข/เพิ่มเติมไดภายในระยะเวลาที่
กําหนด ผูรับคําขอจะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคําขอและยังไมนับระยะเวลาดําเนินงานจนกวาผูยื่นคําขอจะดําเนินการแกไขคํา
ขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกสองฝายนั้นเรียบรอยแลว
กรณีมีขอขัดของเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะตองมีการแกไขคํารอง ขอความ หรือภาพในแผนประกาศหรือ
แผนปลิว หรือพบในภายหลังวาผูขออนุญาตจะตองดําเนินการตามกฎหมายอื่นกอน จะแจงเหตุขัดของหรือเหตุผลที่ไม
สามารถออกหนังสืออนุญาตใหผูขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแตวันตรวจพบขอขัดของ แตจะไมเกิน 7 วัน
หนวยงานจะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จตามมาตรา 10
แหงพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผูยื่นคําขอยื่นคํารองขอ
4 ชั่วโมง
เทศบาลนคร
(หนวยงาน
อนุญาต พรอมเอกสาร
เชียงใหม อําเภอ ผูรับผิดชอบ คือ
หลักฐาน เพื่อใหเจาหนาที่
เมืองเชียงใหม เทศบาล.....(ระบุ
ตรวจสอบ
จังหวัดเชียงใหม ชื่อ)
1)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
การพิจารณา
เสนอเรื่องใหเจาพนักงาน 1 วัน
เทศบาลนคร
(หนวยงาน
ทองถิ่น หรือพนักงาน
เชียงใหม อําเภอ ผูรับผิดชอบ คือ
2)
เจาหนาที่ผูมีอํานาจ
เมืองเชียงใหม เทศบาล.....(ระบุ
อนุญาตไดพิจารณา
จังหวัดเชียงใหม ชื่อ)
องคการบริหาร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

ระยะเวลา
ใหบริการ

5 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
เทศบาลนคร
(หนวยงาน
เชียงใหม อําเภอ ผูรับผิดชอบ คือ
เมืองเชียงใหม เทศบาล.....(ระบุ
จังหวัดเชียงใหม ชื่อ)
องคการบริหาร
สวนตําบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา )

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคํารองขอ
1
0
ฉบับ
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
0
ชุด
ที่จะปด ทิ้ง หรือ
2) โปรยแผน
ประกาศหรือ
ใบปลิว
3) ตัวอยางของแผน 2
0
ชุด
-
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นคํารอง พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ขออนุญาต
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทน พรอมปด
อากรแสตมป
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู
ยื่นแทน พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผูมี

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

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)

-

1

1

ชุด

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา
ถูกตอง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
9)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และประทับตรา
นิติบุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
10)
แทนนิติบุคคล ผู
ยื่นคํารอง พรอม
รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาหลักฐาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
11) นิติบุคคล ซึ่งผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสําเนา

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเปน
ผูยื่นคํารองดวย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร

ถูกตอง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเปนผูมี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
12)
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
และประทับตรา
นิติบุคคล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูมี
อํานาจจัดการ
13)
แทนนิติบุคคลผู
มอบอํานาจ
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
หนังสือมอบ
อํานาจใหทําการ
แทน พรอมปด
14) อากรแสตมป

สําเนาบัตร
15) ประจําตัว
ประชาชนของ

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)
(กรณีผูยื่นคํารอง
เปนนิติบุคคล และ
ผูมีอํานาจจัดการ
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ผูรับมอบอํานาจ
ผูยื่นคํารองแทน
พรอมรับรอง
สําเนาถูกตองง
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม

ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุคคลอื่น
เปนผูยื่นคํารอง
แทน)

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เปนการคา
คาธรรมเนียม 200 บาท
2) หนังสืออนุญาตใหปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไมเปนการคา
คาธรรมเนียม 100 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลนครเชียงใหม
หมายเหตุ (1 ถ.วังสิงหคํา ต.ชางมอย อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 โทร 0-5325-9000)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
แบบฟอรม รส.1
19. หมายเหตุ
15/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
เทศบาลนครเชียงใหม สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ
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