
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที่
สาธารณะ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร อําเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
พระราชบัญญัตรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงพ.ศ. 2535 กําหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิดทิง้
หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในทีส่าธารณะจะกระทําไดต้อ่เมือ่ไดรั้บหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงาน
เจา้หนา้ทีแ่ละตอ้งปฏบิัตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอือนุญาตดว้ยเวน้แตเ่ป็นการกระทําของราชการ
สว่นทอ้งถิน่ราชการสว่นอืน่หรอืรัฐวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานทีม่อํีานาจกระทําไดห้รอืเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณ
สถานทีซ่ ึง่ราชการสว่นทอ้งถิน่จัดไวเ้พือ่การนัน้หรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตัง้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตัง้สมาชกิสภา
นติบัิญญัตแิหง่รัฐสมาชกิสภาทอ้งถิน่หรอืผูบ้รหิารทอ้งถิน่และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
อาคารหรอืตน้ไมเ้พือ่ใหท้ราบชือ่เจา้ของผูค้รอบครองอาคารชือ่อาคารเลขทีอ่าคารหรอืขอ้ความอืน่เกีย่วกบัการเขา้ไปและออก
จากอาคาร 
 
กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตัง้ทีม่กีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอืน่ๆรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งขออนุญาต
จากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่ามกฎหมายนีด้ว้ยเชน่กนั 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในทีส่าธารณะโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืไดรั้บอนุญาตแตม่ไิดป้ฏบัิตใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ีก่ําหนดในการรับอนุญาตเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีม่อํีานาจสัง่เป็นหนังสอืใหผู้โ้ฆษณาปลดรือ้ถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนัน้ภายในเวลาทีกํ่าหนดและ
หากเป็นกรณีทีม่ขีอ้ความหรอืภาพทีม่ผีลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืลามกอนาจารเจา้
พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีม่อํีานาจปลดถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนัน้ไดเ้องโดยคดิคา่ใชจ้า่ยจากผู ้
โฆษณาตามทีไ่ดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 
 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ
ในกรณีดังตอ่ไปนี ้
 
(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
 
(2) มคํีารับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเกบ็ปลดรือ้ถอนขดูลบหรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเมือ่หนังสอือนุญาตหมดอาย ุ
 
(3) ในกรณีทีม่กีฎหมายกําหนดใหก้ารโฆษณาในเรือ่งใดตอ้งไดรั้บอนุมัตขิอ้ความหรอืภาพทีใ่ชใ้นการโฆษณาหรอืจะตอ้งปฏบัิติ
ตามกฎหมายใดตอ้งไดรั้บอนุมัตหิรอืไดป้ฏบัิตติามกฎหมายนัน้แลว้อาทกิารขออนุญาตเลน่การพนันการขออนุญาตเรีย่ไรการขอ
อนุญาตแสดงมหรสพงิว้เป็นตน้ 
 
(4) ในกรณีทีเ่ป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตัง้ป้ายโฆษณาตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณทีห่า้มตดิตัง้ป้ายโฆษณาซึง่ไดแ้กบ่รเิวณครอ่มถนน
หรอืทางสาธารณะวงเวยีนอนุสาวรยีส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดนิขา้มเกาะกลางถนนสวนหยอ่มสวนธารณะถนนตน้ไม ้
และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นทีส่าธารณะเวน้แตเ่ป็นการตดิตัง้เพือ่พระราชพธิรัีฐพธิหีรอืการตอ้นรับราชอาคันตกุะหรอืแขกเมอืงของ
รัฐบาล 
 
ในการอนุญาตเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีต่อ้งแสดงเขตทอ้งทีท่ีอ่นุญาตไวใ้นหนังสอือนุญาตและตอ้งกําหนด
อายขุองหนังสอือนุญาตภายใตห้ลักเกณฑดั์งน้ี 
 
(1) การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้ครัง้ละไมเ่กนิ 60 วัน 
 
(2) การโฆษณาทีไ่มเ่ป็นการคา้ครัง้และไมเ่กนิ 30 วัน 
เมือ่ไดรั้บอนุญาตแลว้ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีโ่ดยแสดง
เลขทีแ่ละวนัเดอืนปีทีไ่ดรั้บหนังสอือนุญาตลงในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิง้หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในทีส่าธารณะโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอื
พนักงานเจา้หนา้ทีห่รอืฝ่าฝืนไมป่ฏบัิตติามเงือ่นไขทีกํ่าหนดในหนังสอือนุญาตตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท 



 
หมายเหต ุ: 
กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไมอ่าจแกไ้ข/เพิม่เตมิไดใ้นขณะนัน้ 
ผูรั้บคําขอและผูย้ืน่คําขอจะตอ้งลงนามบันทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานรว่มกนัพรอ้มกําหนดระยะเวลาให ้
ผูย้ืน่คําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิหากผูย้ืน่คําขอไมดํ่าเนนิการแกไ้ข/เพิม่เตมิไดภ้ายในระยะเวลาทีกํ่าหนดผูรั้บคําขอ 
จะดําเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
พนักงานเจา้หนา้ทีจ่ะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ืน่คําขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยืน่
เอกสารเพิม่เตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบัการพจิารณาอนุญาตซึง่จะตอ้งมกีารแกไ้ขคํารอ้งขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิหรอืพบ
ในภายหลังวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายอืน่กอ่นจะแจง้เหตขุดัขอ้งหรอืเหตผุลทีไ่มส่ามารถออกหนังสอือนุญาต
ใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแตว่นัตรวจพบขอ้ขัดขอ้งแตจ่ะไมเ่กนิ 7 วัน 
 
หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่คําขอทราบภายใน 7 วันนับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 
งานเทศกจิ  อาคารงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาล
เมอืงเขลางคน์คร ต.พระบาท อ.เมอืง จ.ลําปาง โทรศพัท ์0-
5421-9199/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 
หมายเหต:ุ (วันจันทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วันหยดุราชการ) 
ตัง้แตเ่วลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 6 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ผูย้ืน่คําขอยืน่คํารอ้งขออนุญาตพรอ้มเอกสารหลักฐานเพือ่ให ้
เจา้หนา้ทีต่รวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชัว่โมง - 
 

2) การพจิารณา 
เสนอเรือ่งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืพนักงานเจา้หนา้ทีผู่ม้ ี
อํานาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
พจิารณาออกหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

4 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร

1) 
 

แบบคาํรอ้งขออนญุาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1)
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แผนผงัแสดงเขตทีจ่ะปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

3) 
 

ตวัอยา่งของแผน่ประกาศหรอืใบปลวิทีจ่ะโฆษณา
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สาํเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ ืน่คาํรอ้ง พรอ้มรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และยืน่คํารอ้งดว้ย
ตนเอง) 

- 

5) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูข้ออนญุาต พรอ้มรบัรอง
สาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่
คํารอ้งแทน) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหท้าํการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่
คํารอ้งแทน) 

- 

7) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูย้ ืน่แทน พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอืน่ยืน่
คํารอ้งแทน) 

- 

8) 
 

สาํเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ซึง่ผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบิคุคลรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สาํเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ ืน่คํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

9) 
 

สาํเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ ืน่คํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

10) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล 
ผูย้ ืน่คาํรอ้ง พรอ้มรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ ืน่คํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

11) 
 

สาํเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ซึง่ผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบิคุคลรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่คํารอ้งแทน) 

12) 
 

สาํเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่คํารอ้งแทน) 

- 

13) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล
ผูม้อบอํานาจ พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่คํารอ้งแทน) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหท้าํการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สาํเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่คํารอ้งแทน) 

- 

15) 
 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ ผูย้ ืน่คาํรอ้ง
แทน พรอ้มรบัรองสําเนาถกูตอ้งง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สาํเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ืน่คํารอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอืน่เป็นผูย้ืน่คํารอ้งแทน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 
 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพือ่

การโฆษณาทีเ่ป็นการคา้  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพือ่
การโฆษณาอืน่ๆ ทีไ่มเ่ป็นการคา้  
(หมายเหต:ุ -)  

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
1) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุข ์เทศบาลเมอืงเขลางคน์คร  โทรศัพท ์   0-5422-3701 หรอื 

http://www.kelangnakorn.org/complain/callcenter.php 
(หมายเหต:ุ -)  

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

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์ รส.1 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 

ชือ่กระบวนงาน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สํานักกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิน่ กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ สํานักกฎหมายและ
ระเบยีบทอ้งถิน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารท่ัวไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในทีส่าธารณะ 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


