คู่มือสำหรับประชำชน
สำนักปลัดเทศบำล
งำนเทศกิจ 2 กระบวนงำน
กระบวนงำนที่ 1 กำรขออนุญำตโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
กระบวนงำนที่ 2 กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือ
ใบปลิวในที่สำธำรณะ

คู่มือสำหรับประชำชน ฉบับที่ 1
กำรขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตทำกำรโฆษณำโดยใช้เครื่องขยำยเสียง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตทาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. 2493
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 0นาที
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย
เสียง 16/05/2015 20:43
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ที่จะทาการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกาลังไฟฟ้า จะต้องขอรับอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงทาการโฆษณาได้ โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับอนุญาต และ
ให้มีอานาจกาหนดเงื่อนไขลงในใบอนุญาตว่าด้วยเวลา สถานที่ และเครื่องอุปกรณ์ขยายเสียงและผู้รับอนุญาต
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดนั้น โดยห้ามอนุญาตและห้ามใช้เสียงโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงใน
ระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากโรงพยาบาล วัดหรือสถานที่บาเพ็ญศาสนกิจ และทางแยกที่มีการสัญจรไปมา
คับคั่งอยู่เป็นปกติ และห้ามใช้เสียงโฆษณาในระยะใกล้กว่า 100 เมตร จากบริเวณโรงเรียนระหว่างทาการ
สอน ศาลสถิตยุติธรรมในระหว่างเวลาพิจารณา ผู้ยื่นคาขอใบอนุญาติจะต้องยื่นคาร้องตามแบบ ฆ.ษ. 1 ต่อเจ้า
พนักงานตารวจเจ้าของท้องที่ก่อนมาดาเนินการ

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้มีใบอนุญาตให้มีเพื่อใช้
10 นาที
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟนประสงค์จะใช้
เครื่องขยายเสียงและ
ไมโครโฟน มายื่นต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบคา
ร้องและเอกสารประกอบคา
ขอ

-

งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

การพิจารณา

เจ้าหน้าที่รับเรื่องเสนอ
20 นาที
ความเห็นตามลาดับชั้นจนถึง
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ออก
ใบอนุญาต

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

พนักงานเจ้าหน้าที่ลงนามใน 30 นาที
ใบอนุญาตให้ทาการโฆษณา
โดยใช้เครื่องขยายเสียง
ชาระค่าธรรมเนียม และรับ
ใบอนุญาต

-

งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาลเมือง
บ้านไผ่
งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาลเมือง
บ้านไผ่

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 1 ชั่วโมง
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ

ที่
1)

2)

3)

ที่

1)

2)

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
1
3
ฉบับ
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 1
3
ฉบับ
(พร้อมสาเนาบัตร
บุคคล
ประจาตัว
ประชาชนของ
ผู้แทนนิติบุคคล
(กรณีผู้ขอรับ
ใบอนุญาตหรือผู้
แจ้งเป็นนิติบุคคล))
หนังสือมอบ
1
3
ฉบับ
อานาจที่ถูกต้อง
ตามกฎหมาย
(กรณี
ผู้ประกอบการไม่
สามารถมายื่นคา
ขอด้วยตนเอง)
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
มอบอานาจและ
ผู้รับมอบอานาจ)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคาร้องตาม 1
3
ฉบับ
แบบ ฆ.ษ.1 ที่เจ้า
พนักงานตารวจ
เจ้าของท้องที่
แสดงความ
คิดเห็นแล้ว
แผนที่สังเขป
1
3
ฉบับ
แสดงที่ตั้งการใช้
เครื่องขยายเสียง

16. ค่ำธรรมเนียม
1) โฆษณำกิจกำรที่ไม่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ –
2)

โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำเคลื่อนที่)
ค่ำธรรมเนียม 60 บาท ค่าคาร้อง 5 บาท
หมำยเหตุ - จานวนวันอนุญาต ไม่เกิน 15 วัน

3)

โฆษณำที่เป็นไปในทำนองกำรค้ำ (โฆษณำประจำที่)
ค่ำธรรมเนียม 75 บาท ค่าคาร้อง 5 บาท
หมำยเหตุ - จานวนวันอนุญาต ไม่เกิน 15 วัน

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมายเลข
043272642 ต่อ 28
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรม เทศบาลเมืองบ้านไผ่ เลขที่ 905 ม.3 ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.
ขอนแก่น 10300
หมายเหตุ3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
หมำยเหตุ
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1)แบบ ฆษ.1
2)แบบ ฆษ.2
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชยำภรณ์ ศิลำอ่อน
เปรมศักดิ์ เพียยุระ
ธนำยุทธ โคตรบรรเทำ

คู่มือสำหรับประชำชน ฉบับที่ 2
กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือ
ใบปลิวในที่สำธำรณะ

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวในที่สำธำรณะ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
3. ประเภทของงำนบริกำร:ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: เขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษา
ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ
หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่
/ติดต่อด้วยตนอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาที่ให้บริการจริง)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในหนังสืออนุญาตด้วยเว้นแต่เป็นการกระทาของราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจ
หรือของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศณสถานที่ซึ่งราชการส่วน
ท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติ
บัญญัติแห่งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและการโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรื อผู้
ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคารชื่ออาคารเลขที่อาคารหรือข้อความอื่น
เกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆรวมอยู่ด้วย
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลดรื้อถอนขูด
ลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็นกรณีที่มีข้อความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อ
ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนั กงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรือล้างข้อความหรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใช้
จ่ายไปจริง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือ
ใบปลิวในที่สาธารณะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บปลดรื้อถอนขูดลบหรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความหรือภาพที่ใช้ในการโฆษณา
หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่น
การพนันการขออนุญาตเรี่ยไรการขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็นต้น
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณาต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามติดตั้งป้ายโฆษณาซึ่งได้แก่
บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลาง
ถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะเว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐ
พิธีหรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต
และต้องกาหนดอายุของหนังสืออนุญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การโฆษณาที่เป็นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมือ่ ได้รับอนุญาตแล้วให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยแสดงเลขที่และวันเดือนปีที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย

การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ใน
ขณะนั้น
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกันพร้อมกาหนด
ระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผู้
รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นับระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการ
แก้ไขคาขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว
กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวหรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขัดข้องหรือ
เหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะ
ไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร
ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
4 ชั่วโมง

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การพิจารณา

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจอนุญาต
ได้พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสืออนุญาต 5 วัน

2)

3)

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

งานรักษาความ
สงบ ฝ่ายป้องกัน
และรักษาความ
สงบ เทศบาล
เมืองบ้านไผ่

หมำยเหตุ
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริหาร
ส่วนตาบล.....(ระบุ
ชื่อ)
เมืองพัทยา )

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ

ที่
1)

2)

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
แบบคาร้องขอ
1
0
ฉบับ
อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
0
ชุด
ที่จะปิดทิ้งหรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว

ที่
3)

4)

5)

6)

7)

8)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ตัวอย่างของแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นคาร้องพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาตพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ทาการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นแทนพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
2
0
ชุด
-

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
และยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้บุคคล
อื่นยื่นคาร้องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)

ที่

9)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
สาเนาหลักฐาน 0
1
ฉบับ
แสดงการเป็นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
10) แทนนิติบุคคลผู้
ยื่นคาร้องพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผู้ยื่นคาร้องด้วย
ตนเอง)

สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซึ่งผู้มี
อานาจจัดการ
11) แทนนิติบุคคล
รับรองสาเนา
ถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)

สาเนาหลักฐาน แสดงการเป็นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
12) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล

0

1

ฉบับ

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
สาเนาบัตร
0
1
ฉบับ
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
13) แทนนิติบุคคลผู้
มอบอานาจพร้อม
รับรองสาเนา
ถูกต้อง
ที่

หนังสือมอบ
อานาจให้ทาการ
แทนพร้อมปิด
14) อากรแสตมป์

-

1

0

ฉบับ

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
15) ผู้รับมอบอานาจผู้
ยื่นคาร้องแทน
พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้องง

0

1

ฉบับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ไม่พบเอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

หมำยเหตุ
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)

(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)
(กรณีผู้ยื่นคาร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบุคคลมอบ
ให้บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นคาร้องแทน)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม200 บาท
หมำยเหตุ 2)

หนังสืออนุญำตให้ปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอื่นๆที่ไม่เป็นกำรค้ำ
ค่ำธรรมเนียม100 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน งานรักษาความสงบ ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ หมายเลข
โทรศัพท์ 043-272642 ต่อ 28
หมำยเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต
กทม. 10300/ สายด่วน 111 /www.1111.go.th / ตูป้ ณ. 1111 เลขที่ 1 ถ. พิษณุโลก เขตดุสิตกทม.
10300
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบฟอร์มรส.1
2) แบบฟอร์มรส.2

19. หมำยเหตุ

วันที่พิมพ์

16/07/2558

สถำนะ

เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว

จัดทำโดย

นำงชยำภรณ์ ศิลำอ่อน

อนุมัติโดย

นำยเปรมศักดิ์ เพียยุระ

เผยแพร่โดย

นำยธนำยุทธ โคตรบรรเทำ

