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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรอนุญำตติดตัง้ ป้ำยโฆษณำในที่สำธำรณะ
หน่วยงานที่รบั ผิ ดชอบ: สานักงานเขตดุสิต
กระทรวง: กรุ งเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การอนุญาตติดตังป
้ ้ ายโฆษณาในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: สานักงานเขตดุสิต
3. ประเภทของงำนบริ กำร: กระบวนงานบริการที่เบ็ด เสร็จในหน่ วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริ กำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญ ำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้า นเมื อง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริ กำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ยของบ้ านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 2.5
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 9
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การอนุญาตติดตังป
้ ้ ายโฆษณาในที่สาธารณะ สานักงานเขตดุสิต นายมงคล
11. ช่ องทำงกำรให้ บริ กำร
1) สถานที่ให้ บริ การ ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตดุสิต/ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้ บริ การ สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที ่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพฯ 10600 โทร. 0 2465 2288 ต่ อ 3339 โทรสาร 0 2465 2288 ต่ อ 3341 /ติ ดต่ อด้วยตนเอง ณ
หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่ เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พักเที ่ยง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เนื่องจากพระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 เป็ นกฎหมายที่มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินงานด้ านรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อ ยของบ้ านเมือง มาตรา 10 ได้
บัญญัติว่า &ldquo;การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิ วในที่สาธารณะ จะกระทาได้ ต่อเมื่อ
ได้ รบั หนังสื ออนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หรือพนักงานเจ้ าหน้ าที่และต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์ หรื อ
เงื่ อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุญาตด้ วย&rdquo; โดยมีหลักเกณฑ์ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติรกั ษาความสะอาดและความเป็ น ระเบี ยบเรียบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 และประกาศ
กรุ งเทพมหานคร ดังนี ้
1. ข้ อความหรือภาพในแผ่ นประกาศหรื อใบปลิ วไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรียบร้ อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
2. ผู้ ขออนุญาตจะต้ องจัดทาคารับรองเป็ นหนังสื อว่า จะเก็ บ ปลด รื ้อ ถอน ขุด ลบ หรือล้ างแผ่ นประกาศหรือใบปลิ ว หรือ
ป้ายโฆษณา เมื่อหนังสื ออนุญาตหมดอายุไม่เ กิน 3 วัน
3. ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้ การโฆษณาเรื่องใดต้ องได้ ร ับอนุ มตั ิข้อความหรือภาพที่ใช้ ในการโฆษณา หรือต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ต้ องได้ รบั อนุมตั ิหรือได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายนันแล้
้ ว
4. ป้ายโฆษณาที่จะขออนุญาตติดตัง้ ต้ องไม่อยู่ในบริเวณห้ ามติดตังป
้ ้ ายโฆษณา อันได้ แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือทาง
สาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ ามสะพานลอยรถข้ าม รวมทังส่
้ วนประกอบของ
สะพานลอย รัวหรื
้ อแผงเหล็ กริมถนน ป้ายจราจรและ สัญญาณไฟฟ้าจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รัวหรื
้ อกาแพง
หรือผนังอาคารของทางราชการ ศาลาที่พกั ผู้ โดยสาร เกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ต้ นไม้ และเสา
ไฟฟ้า ซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ ทังนี
้ ้ เว้ นแต่เป็ นการติดตังเพื
้ ่องานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้ อนรับราชอาคันตุกะหรือแขก
เมืองของรัฐบาล
5.การอนุญาตติดตังป
้ ้ ายโฆษณาที่เป็ นการค้ าจะอนุญาตครังละไม่
้
เกิน หกสิ บวันการอนุญาตติดตังป
้ ้ ายโฆษณาที่ ไม่เ ป็ น
การค้ า จะอนุญาตครังละไม่
้
เกินสามสิ บวัน
หมายเหตุ
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1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ต รวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคู่มือ
ประชาชนเรียบร้ อยแล้ ว
2)กรณี คาขอหรือเอกสารหลักฐานไม่ค รบถ้ วน/หรือมีค วามบกพร่องไม่สมบู รณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลั กฐานที่ ยื่นเพิ่ มเติม โดยผู้ ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่ มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบัน ทึกดังกล่ า ว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่ า ว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่ าวให้ ผ้ ู ยื่นคาขอหรือผู้ ได้ รบั มอบอานาจไว้ เ ป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ู ยื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจ ารณาอนุญ าตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ ขออนุญาตยื่นคาร้ องตาม 10 นาที
แบบ ร.ส.1ท้ ายกฎกระทรวง
(พ.ศ.2535) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติรกั ษา
ความสะอาดและความเป็ น
ระเบียบเรียบร้ อยของ
บ้ านเมือง พ.ศ.2535

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่กองนโยบายและ
แผนงานตรวจสอบข้ อมูล
ตามกฎกระทรวง

1)

2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

3 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ
ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

หมำยเหตุ

-

(กลุ่ มงานนิติการ
กองนโยบายและ
แผนงาน สานัก
เทศกิจ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริ กำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รั บผิดชอบ

การพิจารณา

เสนอผู้ อานวยการสานัก
1 วัน
เทศกิจ (ปฏิบตั ิราชการแทน
ผู้ ว่าราชการ
กรุ งเทพมหานคร) พิจารณา
ลงนามในใบคาร้ องขอ
อนุญาตโฆษณา (กรณี ที่
สามารถอนุญาตได้ ) หรือใน
หนังสื อแจ้ งผู้ ขออนุญาต
(กรณี ไม่สามารถอนุญาต
ได้ )

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในใบอนุญาตหรือ
หนังสื อแจ้ งผู้ ขออนุญาต
(กรณี ไม่สามารถอนุญาต
ได้ ) และแจ้ งผลการ
พิจารณาต่อผู้ ขออนุญาต

ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
ดุสิต

3)

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริ กำร

2 วัน

หมำยเหตุ

รับผิ ดชอบ)
(กลุ่ มงานนิติการ
กองนโยบายและ
แผนงาน สานัก
เทศกิจ
รับผิ ดชอบ)

(กลุ่ มงานนิติการ
กองนโยบายและ
แผนงาน สานัก
เทศกิจ
รับผิ ดชอบ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
14. งำนบริ กำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่น คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริ ง
บัตรประจำตัว
สำนักบริหำรกำร
1
1)
ประชำชน
ทะเบียน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบคำร้ องขอ
อนุญำตโฆษณำ
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต
ที่จะปิ ด ทิ ้ง หรือ
โปรยแผ่ น
ประกำศหรือ
ใบปลิ วหรือป้ำย
โฆษณำและ
บริเวณใกล้ เคียง
ตัวอย่ำงของแผ่ น
ประกำศหรือ
ใบปลิ วหรือป้ำย
โฆษณำที่จะ
โฆษณำ
หนังสื อแสดงกำร
รับรองของผู้ ขอ
อนุญำตว่ำจะ
เก็บ ปลด รื ้อ
ถอน ขูด ลบ หรือ
ล้ ำงแผ่ นประกำศ
หรือใบปลิ ว หรือ
ป้ำยโฆษณำ เมื่อ
หนังสื ออนุญำต
หมดอำยุไม่เกิน
3 วัน
หนังสื อแสดงกำร

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

2

0

ฉบับ

-

-

2

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-

-

1

0

ฉบับ

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ได้ รบั อนุมตั ิ
ข้ อควำมหรือ
ภำพที่ใช้ ในกำร
โฆษณำกรณี ที่มี
กฎหมำยกำหนด
หรือต้ องปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยใด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริ ง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญำตให้ ปิด ทิง้ หรื อโปรยแผ่ นประกำศหรื อใบปลิวเพื่ อกำรโฆษณำที่เป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 200 บาท
หมำยเหตุ 2)

หนังสืออนุญำตให้ ปิด ทิง้ หรื อโปรยแผ่ นประกำศหรื อใบปลิวเพื่ อกำรโฆษณำอื่น ๆ ที่ไม่ เป็ นกำรค้ ำ
ค่ ำธรรมเนียม 100 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตดุสิต
หมายเหตุ (317 ถนนสุโขทัย ดุสิต กทม. 10300 โทร 0 2243 1480 โทรสาร 0 2243 1480)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักเทศกิจ กรุ งเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุ งเทพฯ 10600 โทรศัพท์ : 0 2465 0532 ต่อ 3314 โทรสาร : 0 2465 7036
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาร้ องขออนุญาตโฆษณา
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2)

หนังสื ออนุญาต
-

19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

03/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตดุสิต
กรุ งเทพมหานคร
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

