คู่มือสาหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
กระทรวง : มหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบ
กับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
พ.ศ.2562 กาหนดให้การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้
ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการ
ส่วนอื่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ
สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้ง ตามกฎหมายว่าด้วยการ
เลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิด
ประกาศของเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร
เลขที่อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่
ด้วย จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิว ในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อถอน
ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนด และหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลด ถอน ขูด ลบหรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้
โฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้

/(1) ข้อความ...
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(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อ
หนังสืออนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการ
โฆษณา หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติ หรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขอ
อนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพ งิ้ว เป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา
ซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียนอนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้าม
เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้ง
เพื่อ พระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะ หรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าทีจ่ ะแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสือ
อนุญาตและต้องกาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าพันบาท

หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้
ในขณะนั้น ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อม
กาหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอจะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา พนักงานเจ้าหน้าที่จะ
ยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงาน จนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอหรือยื่น
เอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
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กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่
เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา
10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
1. สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง ถนน
บุรีรัมย์-สตึก อ.เมืองบุรีรัมย์จ.บุรีรัมย์ /ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
2. แบบคาขอรับใบอนุญาตออนไลน์

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

https://qrgo.page.link/nuCHK
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 2 ถึง 3 วัน
ลาดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
30 นาที
ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้องขออนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2) การพิจารณา
1 วัน
เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุญาตได้พิจารณา
3) การพิจารณา
1 วัน
พิจารณาออกหนังสืออนุญาต/ชาระ
ค่าธรรมเนียม

ส่วนที่รับผิดชอบ
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
กองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลบัวทอง
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

แบบคาร้องขออนุญาตโฆษณา (แบบร.ส.1)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
แผนผังแสดงเขตที่จะปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิว
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 0 ชุด
ตัวอย่างของแผ่นประกาศหรือใบปลิวที่จะโฆษณา
ฉบับจริง 2 ชุด
สาเนา 2 ชุด
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (ของผู้ยื่นคาร้องพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลธรรมดาและยื่นคาร้องด้วยตนเอง))
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ : ของผู้ขออนุญาตพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลธรรมดา แต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคาร้องแทน)
หนังสือมอบอานาจพร้อมปิดอากรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นบุคคลธรรมดาแต่มอบให้บุคคลอื่นยื่นคาร้องแทน)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (บัตรประจาตัวประชาชนของผู้ยื่นแทน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

-

-

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

กรมการปกครอง
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ลาดับ

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

8)

สาเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอานาจจัดการแทน
นิติบุคคลรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วยตนเอง)
สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

9)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

-

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคาร้อง
ด้วยตนเอง)

10)

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้ยื่นคาร้อง
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

กรมการปกครอง

สาเนาหลักฐานหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งผู้มีอานาจจัดการแทน
นิติบุคคลรับรองสาเนาถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

-

สาเนาหลักฐานแสดงการเป็นผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลพร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้องและประทับตรานิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ

-

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลเป็นผู้ยื่นคาร้อง
ด้วยตนเอง)

11)

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องแทน)

12)

หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องแทน)
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ลาดับ
13)

14)

15)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลผู้มอบอานาจ กรมการปกครอง
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณียื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องแทน)
หนังสือมอบอานาจให้ทาการแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สาเนา 0 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องแทน)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจผู้ยื่นคาร้องแทนพร้อมรับรอง กรมการปกครอง
สาเนาถูกต้อง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีผู้ยื่นคาร้องเป็นนิติบุคคลและผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล
มอบให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นคาร้องแทน)

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อ
การโฆษณาที่เป็นการค้า
(หมายเหตุ: -)
2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อ
การโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า
(หมายเหตุ: -)

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 200 บาท

ค่าธรรมเนียม 100 บาท
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ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบัวทองอาเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์
(หมายเหตุ: (0 9453 0013 1))
2) www.buathong.go.th
3) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
ชื่อแบบฟอร์ม

แบบ ร.ส. 1

ผู้จัดทา
(นางสาวปรียานุช พัฒนชัย)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวดารารัตน์ ละว้า)
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้เห็นชอบ
(นางปิยะดา ธณเตชทัต)
ปลัด อบต.บัวทอง
ผู้อนุมัติ

วันที่จัดทา

(นายชาตรี ท้าวพยุง)
นายก อบต.บัวทอง
15 เมษายน 2563
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