
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การอนญุาตตดิต ัง้ป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : ฝ่ายเทศกจิส านักงานเขตทววีฒันา  กรุงเทพมหานคร  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

เนือ่งจากพระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ. 2535 เป็นกฎหมายทีม่บีทบญัญัติ

เกีย่วกบัการด าเนนิงานดา้นรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง มาตรา 10 ไดบ้ญัญัตวิา่ &ldquo;การ

โฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ จะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บหนังสอือนุญาตจากเจา้

พนักงานทอ้งถิน่ หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ละตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑห์รอืเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอือนุญาต

ดว้ย&rdquo; โดยมหีลกัเกณฑต์ามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 และประกาศกรุงเทพมหานคร ดงันี้ 

 

  1. ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน  

 

 2. ผูข้ออนุญาตจะตอ้งจัดท าค ารับรองเป็นหนังสอืวา่จะเก็บ ปลด รื้ อ ถอน ขดุ ลบ หรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ หรอืป้าย

โฆษณา เมือ่หนังสอือนุญาตหมดอายไุมเ่กนิ 3 วนั 

 

 3. ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาเรือ่งใดตอ้งไดรั้บอนุมัตขิอ้ความหรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณา หรอืตอ้งปฏบิตัติาม

กฎหมายใด ตอ้งไดรั้บอนุมัตหิรอืไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนัน้แลว้ 

 

 4. ป้ายโฆษณาทีจ่ะขออนุญาตตดิตัง้ ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณหา้มตดิตัง้ป้ายโฆษณา อนัไดแ้ก ่บรเิวณคร่อมถนนหรอืทางสาธารณะ 

วงเวยีน อนุสาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิขา้มสะพานลอยรถขา้ม รวมทัง้สว่นประกอบของสะพานลอย รัว้หรอื

แผงเหล็กรมิถนน ป้ายจราจรและ สญัญาณไฟฟ้าจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รัว้หรอืก าแพง หรอืผนังอาคารของทาง

ราชการ ศาลาทีพั่กผูโ้ดยสาร เกาะกลางถนน สวนหยอ่ม สวนสาธารณะ ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้า ซึง่อยูใ่นทีส่าธารณะ ทัง้นี ้

เวน้แตเ่ป็นการตดิตัง้เพือ่งานพระราชพธิ ีรัฐพธิ ีหรอืการตอ้นรับราชอาคนัตุกะหรอืแขกเมอืงของรัฐบาล 

 

5.การอนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาทีเ่ป็นการคา้จะอนุญาตครัง้ละไมเ่กนิหกสบิวนัการอนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาทีไ่มเ่ป็นการคา้ จะ

อนุญาตครัง้ละไมเ่กนิสามสบิวนั 

 

  หมายเหต ุ

 

  1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

   2)กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์ เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาได ้เจา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิ โดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่ว มเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอ โดยเจา้หนา้ทีแ่ละผู ้

ยืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่ว และจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค า ขอหรอืผู ้

ไดรั้บมอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน  

 

   3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนั นับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ ตามมาตรา 10 แหง่ พ.ร.บ.

การอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ .ศ.2558 

 

                  

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ฝ่ายเทศกจิ ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวง
ทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 024414973 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:00 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 



โทรสาร 024414734/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  
 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูข้ออนุญาตยืน่ค ารอ้งตามแบบ ร.ส.1ทา้ยกฎกระทรวง 
(พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาด

และความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ.2535 

 
(หมายเหต:ุ -)  

10 นาท ี ฝ่ายเทศกจิส านักงาน

เขตทววีฒันา 
 

2) การพจิารณา 
เจา้หนา้ทีก่องนโยบายและแผนงานตรวจสอบขอ้มลูตาม

กฎกระทรวง 

 
(หมายเหต:ุ (กลุม่งานนติกิาร กองนโยบายและแผนงาน ส านัก
เทศกจิ รับผดิชอบ))  

3 วนั ส านักเทศกจิ 
 

3) การพจิารณา 
เสนอผูอ้ านวยการส านักเทศกจิ (ปฏบิตัริาชการแทนผูว้า่ราชการ

กรุงเทพมหานคร) พจิารณาลงนามในใบค ารอ้งขออนุญาต
โฆษณา (กรณีทีส่ามารถอนุญาตได )้ หรอืในหนังสอืแจง้ผูข้อ

อนุญาต (กรณีไมส่ามารถอนุญาตได )้ 
(หมายเหต:ุ (กลุม่งานนติกิาร กองนโยบายและแผนงาน ส านัก
เทศกจิ รับผดิชอบ))  

1 วนั ส านักเทศกจิ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ลงนามในใบอนุญาตหรอืหนังสอืแจง้ผูข้ออนุญาต (กรณีไม่

สามารถอนุญาตได)้ และแจง้ผลการพจิารณาตอ่ผูข้ออนุญาต  

(หมายเหต:ุ (กลุม่งานนติกิาร กองนโยบายและแผนงาน ส านัก
เทศกจิ รับผดิชอบ))  

2 วนั ส านักเทศกจิ 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ใบค ารอ้งขออนุญาตโฆษณา (แบบ ร.ส.1) 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีจ่ะปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ
หรอืป้ายโฆษณาและบรเิวณใกลเ้คยีง 

ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

ตวัอยา่งของแผน่ประกาศหรอืใบปลวิหรอืป้ายโฆษณาทีจ่ะโฆษณา  
ฉบบัจรงิ 2 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

หนงัสอืแสดงการรบัรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ ถอน 

ขดู ลบ หรอืลา้งแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิ หรอืป้ายโฆษณา เมือ่

หนงัสอือนุญาตหมดอายไุมเ่กนิ 3 วนั 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

5) 

 

หนงัสอืแสดงการไดร้บัอนุมตัขิอ้ความหรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณา

กรณีทีม่กีฎหมายก าหนดหรอืตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายใด  
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหตุ - 

- 

6) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหตุ - 

ส านักบรหิารการทะเบยีน 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเพือ่
การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  

 

2) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด  ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเพือ่

การโฆษณาอืน่ ๆ ทีไ่มเ่ป็นการคา้ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 

  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ฝ่ายเทศกจิ  ส านักงานเขตทววีฒันา เลขที ่1 ถนนอทุยาน แขวงทววีฒันา เขตทววีฒันา กรุงเทพฯ 10170 โทร. 
024414973 โทรสาร 024414734 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

1) ค ารอ้งขออนุญาตโฆษณา 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หนังสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การอนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน : ส านักเทศกจิ ส านักเทศกจิ ส านักเทศกจิ  

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

  

1)พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทัว่ไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง(พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบญัญัตรัิกษาความ

สะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ .ศ. ๒๕๓๕ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 2.5 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 9 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การอนุญาตตดิตัง้ป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะ ส านักงานเขตทววีฒันา สวีกิา 19/07/2015 

08:59 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


