
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที่

สาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

พระราชบญัญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิด 

ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ จะกระท าไดต้อ่เมือ่ไดรั้บหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอื

พนักงานเจา้หนา้ที ่และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอือนุญาตดว้ย เวน้แต ่เป็นการกระท า

ของราชการสว่นทอ้งถิน่ ราชการสว่นอืน่ หรอืรัฐวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานทีม่อี านาจกระท าได ้หรอืเป็นการโฆษณาดว้ยการปิด

แผน่ประกาศ ณ สถานทีซ่ ึง่ราชการสว่นทอ้งถิน่จัดไวเ้พือ่การนัน้ หรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ

เลอืกตัง้สมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่รัฐ สมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่ และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของ

หรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืตน้ไม ้เพือ่ใหท้ราบชือ่เจา้ของผูค้รอบครองอาคาร ชือ่อาคาร เลขทีอ่าคาร หรอืขอ้ความอืน่เกีย่วกับ

การเขา้ไปและออกจากอาคาร 

 กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่กีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอืน่ๆ รวมอยูด่ว้ย จะตอ้งขออนุญาต

จากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายนีด้ว้ยเชน่กนั 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื

พนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืไดรั้บอนุญาตแตม่ไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในการรับอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถิน่

หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจสัง่เป็นหนังสอืใหผู้โ้ฆษณาปลด รือ้ ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนัน้ภายในเวลาที่

ก าหนด และหากเป็นกรณีทีม่ขีอ้ความหรอืภาพทีม่ผีลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืลามก

อนาจาร เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อี านาจปลด ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความ หรอืภาพนัน้ไดเ้องโดยคดิ

คา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามทีไ่ดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 

 เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่จะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที่

สาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี้ 

(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 

(2) มคี ารับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเมือ่หนังสอือนุญาตหมดอายุ 

(3) ในกรณีทีม่กีฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเรือ่งใดตอ้งไดรั้บอนุมัตขิอ้ความ หรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณา หรอืจะตอ้ง

ปฏบิตัติามกฎหมายใด ตอ้งไดรั้บอนุมัตหิรอืไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนัน้แลว้ อาท ิการขออนุญาตเลน่การพนัน การขออนุญาต

เรีย่ไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นตน้ 

(4) ในกรณีทีเ่ป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตัง้ป้ายโฆษณา ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีห่า้มตดิตัง้ป้ายโฆษณา ซึง่ไดแ้ก ่บรเิวณคร่อม

ถนนหรอืทางสาธารณะ วงเวยีน อนุสาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิขา้มเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ 

ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นทีส่าธารณะ เวน้แตเ่ป็นการตดิตัง้เพือ่พระราชพธิ ีรัฐพธิ ีหรอืการตอ้นรับราชอาคนัตกุะหรอื

แขกเมอืงของรัฐบาล 

 ในการอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่ตอ้งแสดงเขตทอ้งทีท่ีอ่นุญาตไวใ้นหนังสอือนุญาต และตอ้งก าหนด

อายขุองหนังสอือนุญาต ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี้ 

(1) การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้ ครัง้ละไมเ่กนิ 60 วนั 

(2) การโฆษณาทีไ่มเ่ป็นการคา้ ครัง้และไมเ่กนิ 30 วนั 

 เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้ ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ที ่โดยแสดง

เลขที ่และวนั เดอืน ปี ทีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตลงในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 

 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื

พนักงานเจา้หนา้ที ่หรอืฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามเงือ่นไขทีก่ าหนดในหนังสอือนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท 

 

หมายเหต ุ: 

 

      กรณีค าขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 

ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พรอ้มก าหนดระยะเวลาให  ้

ผูย้ืน่ค าขอด าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิ หากผูย้ืน่ค าขอไมด่ าเนนิการแกไ้ข/เพิ่มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีก่ าหนด ผูรั้บค าขอ 

จะด าเนนิการคนืค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 

 

      พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาค าขอและยังไมนั่บระยะเวลาด าเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่ค าขอจะด าเนนิการแกไ้ขค าขอหรอื



ยืน่เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

      กรณีมขีอ้ขัดขอ้งเกีย่วกบัการพจิารณาอนุญาตซึง่จะตอ้งมกีารแกไ้ขค ารอ้ง ขอ้ความ หรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิ 

หรอืพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนนิการตามกฎหมายอืน่กอ่น จะแจง้เหตขุดัขอ้งหรอืเหตผุลทีไ่มส่ามารถออก

หนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนั นับแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไมเ่กนิ 7 วนั 

 

      หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่

พระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

 

 

 

 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ ๒๗๙ หมูท่ี ่๑ ต าบลทพั
รัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา หมายเลขโทรศพัท ์๐ 
๔๔๙๗ ๒๔๔๕-๗ หรอืตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้
วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา ๐๘:๓๐ - ๑๖:๓๐ น.   
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบรุะยะเวลาทีใ่หบ้รกิารจรงิ) 
))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่ค าขอยืน่ค ารอ้งขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพือ่ให ้

เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

4 ชัว่โมง องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ

ทองค า จังหวดั
นครราชสมีา 

 

2) การพจิารณา 
เสนอเรือ่งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี

อ านาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
(หมายเหต:ุ ( 
))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ

ทองค า จังหวดั
นครราชสมีา 

 

3) การพจิารณา 
พจิารณาออกหนังสอือนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระ

ทองค า จังหวดั
นครราชสมีา 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) แบบค ารอ้งขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

2) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีจ่ะปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

3) 

 

ตวัอยา่งของแผน่ประกาศหรอืใบปลวิทีจ่ะโฆษณา 

ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ ืน่ค ารอ้ง พรอ้มรบัรองส าเนา
ถกูตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และยืน่ค ารอ้งดว้ย

ตนเอง) 

- 

5) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่
ค ารอ้งแทน) 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่

ค ารอ้งแทน) 

- 

7) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูย้ ืน่แทน พรอ้มรบัรองส าเนา

ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่
ค ารอ้งแทน) 

- 

8) 

 

ส าเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล ซึง่ผูม้ ี

อ านาจจดัการแทนนติบิุคคลรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตรา
นติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ

บคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

9) 

 

ส าเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อี านาจจดัการแทนนติบิุคคล 

พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตรานติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

10) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจจดัการแทนนติบิุคคล 

ผูย้ ืน่ค ารอ้ง พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

บคุคลเป็นผูย้ืน่ค ารอ้งดว้ยตนเอง) 

11) 
 

ส าเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิุคคล ซึง่ผูม้ ี
อ านาจจดัการแทนนติบิุคคลรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตรา

นติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

12) 

 

ส าเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อี านาจจดัการแทนนติบิุคคล 

พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง และประทบัตรานติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ

บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

13) 
 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูม้อี านาจจดัการแทนนติบิุคคล
ผูม้อบอ านาจ พรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ

บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

14) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจใหท้ าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
ส าเนา 0 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ

บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

15) 

 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูร้บัมอบอ านาจ ผูย้ ืน่ค ารอ้ง

แทน พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้งง 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
ส าเนา 1 ฉบบั 

หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่ค ารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อี านาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่ค ารอ้งแทน) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพือ่

การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้  
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 

  
 

2) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพือ่
การโฆษณาอืน่ๆ ทีไ่มเ่ป็นการคา้  

(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ๑. ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทพัรัง้ ๒๗๙ หมู่ที ่๑ ต าบลทพัรัง้ อ าเภอพระทองค า จังหวดันครราชสมีา 
๓๐๒๒๐  ๒. ทางโทรศพัท ์๐ ๔๔๙๗ ๒๔๔๕-๗ ๓. เว็บไซต ์ www.tuprang.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(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) แบบฟอรม์ รส.1 

(หมายเหต:ุ -)  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: ส านักกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ส านักกฎหมายและ

ระเบยีบทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: (ส าเนาคูม่อืประชาชน) การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที่

สาธารณะ 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


