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คู่ม ือ สําหรับ ประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือ โปรยแผ่น ประกาศหรือ ใบปลิวในทีสาธารณะ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การโฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีหรือทางสาธารณะ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงานบริก าร : กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมูข่ องงานบริก าร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อ าํ นาจการอนุญาต หรือ ทีเกียวข้อ ง :
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
6. ระดับ ผลกระทบ : บริการทัวไป
7. พืนทีให้บ ริก าร : ท้องถิน
8. กฎหมายข้อ บังคับ /ข้อ ตกลงทีกําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อ กําหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้อ มูล สถิต ิ
จํานวนเฉลียต่อ เดือ น0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อ ยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่ม ือ ประชาชน การโฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีหรือทาง
สาธารณะ เทศบาลนครระยอง
11. ช่อ งทางการให้บ ริก าร
1) สถานทีให้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกาํ หนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลัก เกณฑ์ วิธ ีก าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจ ารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กําหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะ จะกระทําได้ตอ่ เมือได้รบั หนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีและต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงือนไขทีกําหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้น
แต่เป็ นการกระทําของราชการส่วนท้องถินราชการส่วนอืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานทีมีอาํ นาจกระทําได้หรือเป็ น
การโฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานทีซึงราชการส่วนท้องถินจัดไว้ เพือการนันหรือเป็ นการโฆษณาในการ
เลือกตังตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตังสมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถินหรือผูบ้ ริหารท้องถินและการ
โฆษณาด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพือให้ทราบชือเจ้าของผูค้ รอบครองอาคาร
ชืออาคารเลขทีอาคารหรือข้อความอืนเกียวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตังทีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอืน ๆ รวมอยู่ดว้ ย จะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีตามกฎหมายนีด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะ โดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีหรือได้รบั อนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดในการรับอนุญาต เจ้า
พนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจสังเป็ นหนังสือให้ผโู้ ฆษณาปลดรือถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพ
นันภายในเวลาทีกําหนด และหากเป็ นกรณีทีมีขอ้ ความหรือภาพทีมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีมีอาํ นาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความ
หรือภาพนันได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามทีได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีจะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที
สาธารณะในกรณีดงั ต่อไปนี
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคาํ รับรองของผูข้ ออนุญาตว่าจะเก็บปลดรือถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมือหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีทีมีกฎหมายกําหนดให้การโฆษณาในเรืองใดต้องได้รบั อนุมตั ิขอ้ ความหรือภาพทีใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใดต้องได้รบั อนุมตั ิหรือได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนันแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรียไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิวเป็ นต้น
(4) ในกรณีทีเป็ นการโฆษณาด้วยการติดตังป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณทีห้ามติดตังป้ายโฆษณาซึงได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรียส์ ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึงอยูใ่ นทีสาธารณะเว้นแต่เป็ นการติดตังเพือพระราชพิธีรฐั พิธีหรือการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีต้องแสดงเขตท้องทีทีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาตและต้อง
กําหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี
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(1) การโฆษณาทีเป็ นการค้าครังละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาทีไม่เป็ นการค้าครังและไม่เกิน 30 วัน
เมือได้รบั อนุญาตแล้วให้ผรู้ บั อนุญาตแสดงข้อความว่าได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถินหรือพนักงานเจ้าหน้าทีโดย
แสดงเลขทีและวันเดือนปี ทีได้รบั หนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิงหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีสาธารณะโดยไม่ได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน
หรือพนักงานเจ้าหน้าทีหรือฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีกําหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาํ ขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิมเติมได้ในขณะนัน
ผูร้ บั คําขอและผูย้ ืนคําขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกําหนดระยะเวลาให้
ผูย้ ืนคําขอดําเนินการแก้ไข/เพิมเติมหากผูย้ ืนคําขอไม่ดาํ เนินการแก้ไข/เพิมเติมได้ภายในระยะเวลาทีกําหนดผูร้ บั คําขอ
จะดําเนินการคืนคําขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าทีจะยังไม่พจิ ารณาคําขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดําเนินงานจนกว่าผูย้ ืนคําขอจะดําเนินการแก้ไขคําขอ
หรือยืนเอกสารเพิมเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีขอ้ ขัดข้องเกียวกับการพิจารณาอนุญาตซึงจะต้องมีการแก้ไขคําร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลังว่าผูข้ ออนุญาตจะต้องดําเนินการตามกฎหมายอืนก่อนจะแจ้งเหตุขดั ข้องหรือเหตุผลทีไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู้ ืนคําขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ทีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับ ผิด ชอบ
ที

ประเภทขันตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร
ผูย้ ืนคําขอยืนคําร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพือให้เจ้าหน้าที
ตรวจสอบ

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร
นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขันตอน
การพิจารณา

2)
การพิจารณา
3)

รายละเอีย ดของขันตอน
การบริก าร
เสนอเรืองให้เจ้าพนักงาน
ท้องถินหรือพนักงาน
เจ้าหน้าทีผูม้ ีอาํ นาจ
อนุญาตได้พิจารณา
พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

ระยะเวลา
ให้บ ริก าร
1 นาที

10 นาที

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับ ผิด ชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง
เทศบาลนคร
ระยอง อําเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนิน การรวม 7 วัน
14. งานบริก ารนีผ่านการดําเนิน การลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบ ัต ริ าชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลัก ฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืน ยัน ตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
เอกสาร
ที
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
ฉบับ จริง
1)

2)

3)

แบบคําร้องขอ อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต ทีจะปิ ดทิงหรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น ประกาศหรือ
ใบปลิวทีจะ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ฉบับ

-

2

0

ชุด

-

2

0

ชุด

-
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ที

4)

5)

6)

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร
โฆษณา
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ยืนคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาตพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
อํานาจให้ทาํ การ
แทนพร้อมปิ ด
อากรแสตมป์
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผู้
ยืนแทนพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบคุ คลซึงผูม้ ี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
และยืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บคุ คล
อืนยืนคําร้องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บคุ คล
อืนยืนคําร้องแทน)
(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บคุ คล
อืนยืนคําร้องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ืนคําร้องด้วย
ตนเอง)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

รับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผูม้ ี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
9)
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
และประทับตรา
นิติบคุ คล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูม้ ี
อํานาจจัดการ
10)
แทนนิติบคุ คลผู้
ยืนคําร้องพร้อม
รับรองสําเนา
ถูกต้อง
สําเนาหลักฐาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบคุ คลซึงผูม้ ี
11) อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
รับรองสําเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผูย้ ืนคําร้องด้วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอืน
เป็ นผูย้ ืนคําร้อง
แทน)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

บุคคล
สําเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผูม้ ี
อํานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
12)
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
และประทับตรา
นิติบคุ คล
สําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนของผูม้ ี
อํานาจจัดการ
13)
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอํานาจ
พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
หนังสือมอบ
อํานาจให้ทาํ การ
แทนพร้อมปิ ด
14) อากรแสตมป์

สําเนาบัตร
ประจําตัว
15) ประชาชนของ
ผูร้ บั มอบอํานาจ
ผูย้ ืนคําร้องแทน

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอืน
เป็ นผูย้ ืนคําร้อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอืน
เป็ นผูย้ ืนคําร้อง
แทน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอืน
เป็ นผูย้ ืนคําร้อง
แทน)
(กรณีผยู้ ืนคําร้อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผูม้ ีอาํ นาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้บคุ คลอืน
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ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืน ยัน ตัวตน
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้องง

หมายเหตุ
เป็ นผูย้ ืนคําร้อง
แทน)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับ ยืนเพิมเติม
ที

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้อ อกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับ จริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ไม่พบเอกสารอืน ๆ สาํ หรับยืนเพิมเติม
16. ค่าธรรมเนียม
1) หนังสือ อนุญาตให้ปิ ดทิงหรือ โปรยแผ่น ประกาศหรือ ใบปลิวเพือการโฆษณาทีเป็ นการค้า
ค่าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสือ อนุญาตให้ปิ ดทิงหรือ โปรยแผ่น ประกาศหรือ ใบปลิวเพือการโฆษณาอืนๆ ทีไม่เ ป็ นการค้า
ค่าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่อ งทางการร้อ งเรีย น
1) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาํ บลท่าประดู่ อาํ เภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่อ งทางการร้อ งเรีย น ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ม ือ การกรอก
1)
แบบฟอร์มรส.1
19. หมายเหตุ
วัน ทีพิม พ์
สถานะ
จัด ทําโดย
อนุม ัต โิ ดย
เผยแพร่โ ดย

21/09/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปั ญญานุภาพ

