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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรออกหนังสืออนุญำตให้ ติดตัง้ ตำก วำง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สำธำรณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: สานักงานเขตบางบอน
กระทรวง: กรุงเทพมหานคร
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกหนังสืออนุญาตให้ ติดตัง้ ตาก วาง หรื อแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตบางบอน
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ ไม่มี
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
0 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การออกหนังสืออนุญาตให้ ตดิ ตัง้ ตาก วาง หรื อแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ
สานักงานเขตบางบอน ศศินนั ท์
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ ฝ่ ายเทศกิ จ สานักงานเขตบางบอน เลขที ่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน
กทม. โทร. 0 2450 3273
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:00 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ตามพระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 39ได้ กาหนด
หลักเกณฑ์ให้ ผ้ ตู ิดตัง้ ตาก วาง หรื อแขวนสิ่งต่าง ๆ ในที่สาธารณะ ต้ องได้ รับหนังสืออนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น

2/5

หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
หมายเหตุ
1) ขันตอนการด
้
าเนินงานตามคูม่ ือจะเริ่มนับระยะเวลาตังแต่
้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในคูม่ ือ
ประชาชนเรี ยบร้ อยแล้ ว
2) กรณีคาขอหรื อเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้ วน/หรื อมีความบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็ นเหตุไม่ให้ สามารถพิจารณาได้
เจ้ าหน้ าที่จะจัดทาบันทึกความบกพร่องของรายการเอกสารหรื อเอกสารหลักฐานที่ยื่นเพิ่มเติม โดยผู้ยื่นคาขอจะต้ อง
ดาเนินการแก้ ไขและ/หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลากาหนดในบันทึกดังกล่าว มิเช่นนันจะถื
้ อว่าผู้ยื่นคาขอละ
ทิ ้งคาขอ โดยเจ้ าหน้ าที่และผู้ยื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจจะลงนามบันทึกดังกล่าว และจะมอบสาเนาบันทึกความ
บกพร่องดังกล่าวให้ ผ้ ยู ื่นคาขอหรื อผู้ได้ รับมอบอานาจไว้ เป็ นหลักฐาน
3) เจ้ าหน้ าที่จะแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จ ตามมาตรา 10 แห่ง
พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร
ผู้ยื่นคาขออนุญาต

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักเทศกิจ

หมำยเหตุ

(ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ที่ขออนุญาต
เป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดย
ระยะเวลาใน
ขันตอนที
้
่ 1 นับ
รวมกับขันตอนที
้
่
2)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
สานักเทศกิจ

2)

การพิจารณา

เจ้ าหน้ าที่เทศกิจตรวจสอบ
ข้ อมูล

3)

การพิจารณา

เสนอขออนุญาตจากเจ้ า
1 วัน
พนักงานท้ องถิ่นหรื อผู้ได้ รับ
มอบหมายจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น

สานักเทศกิจ

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ลงนามในหนังสืออนุญาต 2 วัน
และแจ้ งผลการพิจารณาต่อ
ผู้ขออนุญาต

สานักเทศกิจ

หมำยเหตุ

(ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ที่ขออนุญาต
เป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ)
(ฝ่ ายเทศกิจ
สานักงานเขต
พื ้นที่ที่ขออนุญาต
เป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ)
(สานักงานเขต
พื ้นที่ที่ขออนุญาต
เป็ นหน่วยงานที่
รับผิดชอบ)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 4 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
สำนักบริ หำรกำร 1
1)
ประชำชน
ทะเบียน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ใบคำร้ องขอ
อนุญำต
แผนผังแสดง
บริเวณที่จะติดตัง้
ตำก วำง

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ฉบับ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เสียค่ ำธรรมเนียมรักษำควำมสะอำดตำมข้ อกำหนดท้ องถิ่น
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ (ปัจจุบนั ไม่มีข้อบัญญัติท้องถิ่ นที ่กาหนดค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดในส่วนนีแ้ ต่อย่างใด)

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน สานักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 1 ถนนเทศบาลสาย 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2465 0532 ต่อ 3314 โทรสาร 0 2465 7036
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ฝ่ ายเทศกิจ สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบาง
บอน กทม. โทร. 0 2450 3273
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
หมายเหตุ 4) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
1)
คาร้ องขออนุญาตการต่าง ๆ
-
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19. หมำยเหตุ
สานักงานเขตบางบอน เลขที่ 1 ซอยเอกชัย 135/1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โทร. 02 450 3201

วันที่พมิ พ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
สานักงานเขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

