คคคู่มมือสสสำหรรับประชสำชน : กสำรโฆษณสำดด้วยกสำรปปิดทปิทิ้งหรมือโปรยแผคนประกสำศหรมือใบปลปิวใน
ททที่สสำธสำรณะ
หนควยงสำนททที่ใหด้บรปิกสำร :องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จจังหวจัดออุทจัยธานนี กระทรวงมหาดไทย
หลรักเกณฑฑ์ วปิธทกสำร เงมืที่อนไข (ถด้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพปิจสำรณสำอนนุญสำต
พระราชบจัญญจัตริรจักษาความสะอาดและความเปป นระเบนียบเรนียบรบ้อยของบบ้านเมมืองพ.ศ. 2535 กตาหนดใหบ้การโฆษณาดบ้วย
การปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่สาธารณะจะกระทตาไดบ้ตส่อเมมืที่อไดบ้รจับหนจังสมืออนอุญาตจากเจบ้าพนจักงาน
ทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่และตบ้องปฏริบจัตริใหบ้เปป นไปตามหลจักเกณฑค์และเงมืที่อนไขทนีที่กตาหนดในหนจังสมืออนอุญาตดบ้วยเวบ้น
แตส่เปป นการกระทตาของราชการสส่วนทบ้องถริที่นราชการสส่วนอมืที่นหรมือรจัฐวริสาหกริจหรมือของหนส่วยงานทนีที่มนีอตานาจกระทตาไดบ้หรมือ
เปป นการโฆษณาดบ้วยการปริ ดแผส่นประกาศณสถานทนีที่ซที่ง
ซ ราชการสส่วนทบ้องถริที่นจจัดไวบ้เพมืที่อการนจัทิ้นหรมือเปป นการโฆษณาในการ
เลมือกตจัทิ้งตามกฎหมายวส่าดบ้วยการเลมือกตจัทิ้งสมาชริกสภานริ ตริบจัญญจัตริแหส่งรจัฐสมาชริกสภาทบ้องถริที่นหรมือผบ้ผู้บรริหารทบ้องถริที่นและการ
โฆษณาดบ้วยการปริ ดประกาศของเจบ้าของหรมือผบ้ผู้ครอบครองอาคารหรมือตบ้นไมบ้เพมืที่อใหบ้ทราบชมืที่อเจบ้าของผบ้ผู้ครอบครองอาคารชมืที่อ
อาคารเลขทนีที่อาคารหรมือขบ้อความอมืที่นเกนีที่ยวกจับการเขบ้าไปและออกจากอาคาร
กรณนีแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในการหาเสนียงเลมือกตจัทิ้งทนีที่มนีการโฆษณาทางการคบ้าหรมือโฆษณาอมืที่นๆรวมอยส่ผู้ดบ้วยจะตบ้องขอ
อนอุญาตจากเจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่ตามกฎหมายนนีทิ้ ดว
บ้ ยเชส่นกจัน
การโฆษณาดบ้วยการปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่สาธารณะโดยไมส่ไดบ้รจับอนอุญาตจากเจบ้าพนจักงานทบ้อง
ถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่หรมือไดบ้รจับอนอุญาตแตส่มริไดบ้ปฏริบจัตริใหบ้เปป นไปตามหลจักเกณฑค์ทที่ นีกตาหนดในการรจับอนอุญาตเจบ้า
พนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่มนีอตานาจสจัที่งเปป นหนจังสมือใหบ้ผบ้ผู้โฆษณาปลดรมืทิ้อถอนขผู้ดลบหรมือลบ้างขบ้อความหรมือภาพ
นจัทิ้นภายในเวลาทนีที่กตาหนดและหากเปป นกรณนีทที่ม
นี นีขอ
บ้ ความหรมือภาพทนีที่มนีผลกระทบตส่อความสงบเรนียบรบ้อยหรมือศนีลธรรมอจันดนี
ของประชาชนหรมือลามกอนาจารเจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่มนีอตานาจปลดถอนขผู้ดลบหรมือลบ้างขบ้อความ
หรมือภาพนจัทิ้นไดบ้เองโดยคริดคส่าใชบ้จส่ายจากผบ้ผู้โฆษณาตามทนีที่ไดบ้ใชบ้จส่ายไปจรริง
เจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่จะอนอุญาตใหบ้โฆษณาดบ้วยการปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่
สาธารณะในกรณนีดจังตส่อไปนนีทิ้
(1) ขบ้อความหรมือภาพในแผส่นประกาศหรมือใบปลริวไมส่ขจัดตส่อกฎหมายความสงบเรนียบรบ้อยหรมือศนีลธรรมอจันดนีของประชาชน
(2) มนีคตารจับรองของผบ้ผู้ขออนอุญาตวส่าจะเกปบปลดรมืทิ้อถอนขผู้ดลบหรมือลบ้างแผส่นประกาศหรมือใบปลริวเมมืที่อหนจังสมืออนอุญาตหมด
อายอุ
(3) ในกรณนีทที่ม
นี นีกฎหมายกตาหนดใหบ้การโฆษณาในเรมืที่องใดตบ้องไดบ้รจับอนอุมจัตริขอ
บ้ ความหรมือภาพทนีที่ใชบ้ในการโฆษณาหรมือจะตบ้อง
ปฏริบจัตริตามกฎหมายใดตบ้องไดบ้รจับอนอุมจัตริหรมือไดบ้ปฏริบจัตริตามกฎหมายนจัทิ้นแลบ้วอาทริการขออนอุญาตเลส่นการพนจันการขอ
อนอุญาตเรนีที่ยไรการขออนอุญาตแสดงมหรสพงริทิ้วเปป นตบ้น
(4) ในกรณนีทที่เนี ปป นการโฆษณาดบ้วยการตริดตจัทิ้งปบ้ ายโฆษณาตบ้องไมส่อยส่ใผู้ นบรริเวณทนีที่หบ้ามตริดตจัทิ้งปบ้ ายโฆษณาซซที่งไดบ้แกส่บรริเวณ
ครส่อมถนนหรมือทางสาธารณะวงเวนียนอนอุสาวรนียค์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดรินขบ้ามเกาะกลางถนนสวนหยส่อม
สวนธารณะถนนตบ้นไมบ้และเสาไฟฟบ้ าซซที่งอยส่ผู้ในทนีที่สาธารณะเวบ้นแตส่เปป นการตริดตจัทิ้งเพมืที่อพระราชพริธนีรฐ
จั พริธนีหรมือการตบ้อนรจับราช
อาคจันตอุกะหรมือแขกเมมืองของรจัฐบาล
ในการอนอุญาตเจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่ตบ้องแสดงเขตทบ้องทนีที่ทที่อ
นี นอุญาตไวบ้ในหนจังสมืออนอุญาตและตบ้อง
กตาหนดอายอุของหนจังสมืออนอุญาตภายใตบ้หลจักเกณฑค์ดง
จั นนีทิ้

(1) การโฆษณาทนีที่เปป นการคบ้าครจัทิ้งละไมส่เกริน 60 วจัน
(2) การโฆษณาทนีที่ไมส่เปป นการคบ้าครจัทิ้งและไมส่เกริน 30 วจัน
เมมืที่อไดบ้รจับอนอุญาตแลบ้วใหบ้ผร
บ้ผู้ จับอนอุญาตแสดงขบ้อความวส่าไดบ้รจับอนอุญาตจากเจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่โดย
แสดงเลขทนีที่และวจันเดมือนปนี ทนีที่ไดบ้รจับหนจังสมืออนอุญาตลงในแผส่นประกาศหรมือใบปลริวดบ้วย
การโฆษณาดบ้วยการปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่สาธารณะโดยไมส่ไดบ้รจับอนอุญาตจากเจบ้าพนจักงานทบ้อง
ถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่หรมือฝส่ าฝมื นไมส่ปฏริบจัตริตามเงมืที่อนไขทนีที่กตาหนดในหนจังสมืออนอุญาตตบ้องระวางโทษปรจับไมส่เกรินหบ้าพจัน
บาท
หมายเหตอุ :
กรณนีคตาขอหรมือรายการเอกสารประกอบการพริจารณาไมส่ถผู้กตบ้องหรมือไมส่ครบถบ้วนและไมส่อาจแกบ้ไข/เพริที่มเตริมไดบ้ในขณะนจัทิ้น
ผบ้ผู้รจับคตาขอและผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอจะตบ้องลงนามบจันทซกสองฝส่ ายและรายการเอกสาร/หลจักฐานรส่วมกจันพรบ้อมกตาหนดระยะเวลาใหบ้
ผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริที่มเตริมหากผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอไมส่ดตาเนริ นการแกบ้ไข/เพริที่มเตริมไดบ้ภายในระยะเวลาทนีที่กตาหนดผบ้ผู้รจับคตาขอ
จะดตาเนริ นการคมืนคตาขอและเอกสารประกอบการพริจารณา
พนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่จะยจังไมส่พริจารณาคตาขอและยจังไมส่นจับระยะเวลาดตาเนริ นงานจนกวส่าผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอจะดตาเนริ นการแกบ้ไขคตาขอ
หรมือยมืที่นเอกสารเพริที่มเตริมครบถบ้วนตามบจันทซกสองฝส่ ายนจัทิ้นเรนียบรบ้อยแลบ้ว
กรณนีมนีขอ
บ้ ขจัดขบ้องเกนีที่ยวกจับการพริจารณาอนอุญาตซซที่งจะตบ้องมนีการแกบ้ไขคตารบ้องขบ้อความหรมือภาพในแผส่นประกาศหรมือแผส่น
ปลริวหรมือพบในภายหลจังวส่าผบ้ข
ผู้ ออนอุญาตจะตบ้องดตาเนริ นการตามกฎหมายอมืที่นกส่อนจะแจบ้งเหตอุขจัดขบ้องหรมือเหตอุผลทนีที่ไมส่
สามารถออกหนจังสมืออนอุญาตใหบ้ผข
บ้ผู้ ออนอุญาตทราบภายใน 3 วจันนจับแตส่วจันตรวจพบขบ้อขจัดขบ้องแตส่จะไมส่เกริน 7 วจัน
หนส่วยงานจะมนีการแจบ้งผลการพริจารณาใหบ้ผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอทราบภายใน 7 วจันนจับแตส่วน
จั ทนีที่พริจารณาแลบ้วเสรปจตามมาตรา 10
แหส่งพระราชบจัญญจัตริการอตานวยความสะดวกในการพริจารณาอนอุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558

ชคองทสำงกสำรใหด้บรปิกสำร
สถานททที่ใหห้บรริการ

ระยะเวลาเปริดใหห้บรริการ เปริ ดใหบ้บรริกทำรวจันจจันทรค์

จจังหวจัดออุทจัยธทำนทโทร./โทรสทำร. 056-984271/ตริดตส่อดบ้วยตน

ตจัตั้งแตส่เวลทำ 08:30 - 16:30 น.

ททที่ทททำกทำรองคค์กทำรบรริหทำรสส่วนตททำบลคอกควทำยอททำเภอบบ้ทำนไรส่
เองณหนส่วยงทำน
(หมทำยเหตอุ: -)
ขรัน
ทิ้ ตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนททที่รรับผปิดชอบ
ระยะเวลสำในกสำรดสสำเนปิ นกสำรรวม :7 วจัน

ถถึงวจันศอุกรค์ (ยกเวบ้นวจันหยอุดททที่ททำงรทำชกทำรกททำหนด)

ลสสำดรับ
1)

ขรัน
ทิ้ ตอน

ระยะเวลสำ

สควนททที่รรับผปิดชอบ

4 ชจัที่วโมง

องคค์การบรริหารสส่วน

กสำรตรวจสอบเอกสสำร

ตตาบลคอกควายอตาเภอ

ผบ้ผู้ยที่ น
มื คตาขอยมืที่นคตารบ้องขออนอุญาตพรบ้อมเอกสารหลจักฐานเพมืที่อ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

ใหบ้เจบ้าหนบ้าทนีที่ตรวจสอบ
(หมทำยเหตอุ: -)
2)

กสำรพปิจสำรณสำ

1 วจัน

เสนอเรมืที่องใหบ้เจบ้าพนจักงานทบ้องถริที่นหรมือพนจักงานเจบ้าหนบ้าทนีที่ผบ้ผู้มนี

องคค์การบรริหารสส่วน

ตตาบลคอกควายอตาเภอ
บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

อตานาจอนอุญาตไดบ้พริจารณา
(หมทำยเหตอุ: -)
3)

กสำรพปิจสำรณสำ

พริจารณาออกหนจังสมืออนอุญาต
(หมทำยเหตอุ: -)

5 วจัน

องคค์การบรริหารสส่วน
ตตาบลคอกควายอตาเภอ

บบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพปิที่มเตปิม (ถด้สำมท)
แบบคสสำรด้องขออนนุญสำตโฆษณสำ (แบบร.ส.1)

หนควยงสำนภสำครรัฐผด้คู่ออกเอกสสำร
-

ฉบรับจรปิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ2)

แผนผรังแสดงเขตททที่จะปปิดทปิทิ้งหรมือโปรยแผคนประกสำศหรมือ

-

ใบปลปิว
ฉบรับจรปิง 2 ชอุด
สสสำเนสำ 0 ชอุด
หมสำยเหตนุ3)

ตรัวอยคสำงของแผคนประกสำศหรมือใบปลปิวททที่จะโฆษณสำ

-

ฉบรับจรปิง 2 ชอุด
สสสำเนสำ 0 ชอุด
หมสำยเหตนุ4)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่ยที่ น
มื คสสำรด้องพรด้อมรรับรอง

-

สสสำเนสำถคู่กตด้อง
ฉบรับจรปิง 0 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นบอุคคลธรรมดาและยมืที่นคตารบ้องดบ้วย
ตนเอง)
5)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่ขออนนุญสำตพรด้อมรรับรอง

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพปิที่มเตปิม (ถด้สำมท)

หนควยงสำนภสำครรัฐผด้คู่ออกเอกสสำร

สสสำเนสำถคู่กตด้อง
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นบอุคคลธรรมดาแตส่มอบใหบ้บอุคคลอมืที่น
ยมืที่นคตารบ้องแทน)
6)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจใหด้ทสสำกสำรแทนพรด้อมปปิดอสำกรแสตมปฑ์

-

ฉบรับจรปิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นบอุคคลธรรมดาแตส่มอบใหบ้บอุคคลอมืที่น
ยมืที่นคตารบ้องแทน)
7)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่ยที่ น
มื แทนพรด้อมรรับรอง

-

สสสำเนสำถคู่กตด้อง
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นบอุคคลธรรมดาแตส่มอบใหบ้บอุคคลอมืที่น
ยมืที่นคตารบ้องแทน)
8)

สสสำเนสำหลรักฐสำนหนรังสมือรรับรองกสำรจดทะเบทยนนปิ ตปิบนุคคลซซที่งผด้คู่

-

มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทนนปิ ตปิบนุคคลรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้องและ
ประทรับตรสำนปิ ตปิบนุคคล
ฉบรับจรปิง 1 ชอุด
สสสำเนสำ 1 ชอุด
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องดบ้วยตนเอง)
9)

สสสำเนสำหลรักฐสำนแสดงกสำรเปป็นผด้คู่มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทน

-

นปิ ตปิบนุคคลพรด้อมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้องและประทรับตรสำ
นปิ ตปิบนุคคล
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องดบ้วยตนเอง)
10)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทน
นปิ ตปิบนุคคลผด้ย
คู่ ที่ น
มื คสสำรด้องพรด้อมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้อง
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ

-

ลสสำดรับ

ชมืที่อเอกสสำร จสสำนวน และรสำยละเอทยดเพปิที่มเตปิม (ถด้สำมท)

หนควยงสำนภสำครรัฐผด้คู่ออกเอกสสำร

แทนนริ ตริบอุคคลเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องดบ้วยตนเอง)
11)

สสสำเนสำหลรักฐสำนหนรังสมือรรับรองกสำรจดทะเบทยนนปิ ตปิบนุคคลซซที่งผด้คู่

-

มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทนนปิ ตปิบนุคคลรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้องและ
ประทรับตรสำนปิ ตปิบนุคคล
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลมอบใหบ้บอุคคลอมืที่นเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องแทน)
12)

สสสำเนสำหลรักฐสำนแสดงกสำรเปป็นผด้คู่มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทน

-

นปิ ตปิบนุคคลพรด้อมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้องและประทรับตรสำ
นปิ ตปิบนุคคล
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลมอบใหบ้บอุคคลอมืที่นเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องแทน)
13)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่มทอสสำนสำจจรัดกสำรแทน

-

นปิ ตปิบนุคคลผด้คู่มอบอสสำนสำจพรด้อมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้อง
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลมอบใหบ้บอุคคลอมืที่นเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องแทน)
14)

หนรังสมือมอบอสสำนสำจใหด้ทสสำกสำรแทนพรด้อมปปิดอสำกรแสตมปฑ์

-

ฉบรับจรปิง 1 ฉบจับ
สสสำเนสำ 0 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลมอบใหบ้บอุคคลอมืที่นเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องแทน)
15)

สสสำเนสำบรัตรประจสสำตรัวประชสำชนของผด้คู่รรับมอบอสสำนสำจผด้ย
คู่ ที่ น
มื
คสสำรด้องแทนพรด้อมรรับรองสสสำเนสำถคู่กตด้องง
ฉบรับจรปิง 0 ฉบจับ
สสสำเนสำ 1 ฉบจับ
หมสำยเหตนุ(กรณนีผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องเปป นนริ ตริบอุคคลและผบ้ผู้มนีอตานาจจจัดการ
แทนนริ ตริบอุคคลมอบใหบ้บอุคคลอมืที่นเปป นผบ้ผู้ยที่ น
มื คตารบ้องแทน)

คคสำธรรมเนทยม

-

ลสสำดรับ
1)

รสำยละเอทยดคคสำธรรมเนท ยม
หนรังสมืออนนุญสำตใหด้ปปิดทปิทิ้งหรมือโปรยแผคนประกสำศหรมือใบปลปิว

คคสำธรรมเนท ยม (บสำท / รด้อยละ)
คคสำธรรมเนทยม 200 บาท

เพมืที่อกสำรโฆษณสำททที่เปป็นกสำรคด้สำ
(หมทำยเหตอุ: -)
2)

หนรังสมืออนนุญสำตใหด้ปปิดทปิทิ้งหรมือโปรยแผคนประกสำศหรมือใบปลปิว

คคสำธรรมเนทยม 100 บาท

เพมืที่อกสำรโฆษณสำอมืที่นๆททที่ไมคเปป็นกสำรคด้สำ
(หมทำยเหตอุ: -)
ชคองทสำงกสำรรด้องเรทยน แนะนสสำบรปิกสำร
ลสสำดรับ
1)

ชคองทสำงกสำรรด้องเรทยน / แนะนสสำบรปิกสำร
องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลคอกควายอตาเภอบบ้านไรส่จง
จั หวจัดออุทจัยธานนี 61140 โทร./โทรสาร. 056-984271
(หมทำยเหตอุ: -)

2)

ศผู้นยค์บรริการประชาชนสตานจักปลจัดสตานจักนายกรจัฐมนตรนี

(หมทำยเหตอุ: ( เลขททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300 / สทำยดส่วน 1111 / www.1111.go.th / ตบ้ตู้ปณ.1111 เลข
ททที่ 1 ถ.พริษณอุโลกเขตดอุสริตกทม. 10300))
แบบฟอรฑ์ม ตรัวอยคสำงและคคคู่มมือกสำรกรอก
ลสสำดรับ
1)

ชมืที่อแบบฟอรฑ์ม
แบบฟอรค์มรส.1
(หมทำยเหตอุ: -)

หมสำยเหตนุ
-

ขด้อมคู่ลสสสำหรรับเจด้สำหนด้สำททที่

ชมืที่อกระบวนงสำน:การโฆษณาดบ้วยการปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่สาธารณะ
หนควยงสำนกลสำงเจด้สำของกระบวนงสำน:สตานจักกฎหมายและระเบนียบทบ้องถริที่นกรมสส่งเสรริมการปกครองทบ้องถริที่นสตานจัก
กฎหมายและระเบนียบทบ้องถริที่น
ประเภทของงสำนบรปิกสำร:กระบวนงานบรริการทนีที่เบปดเสรปจในหนส่วยเดนียว
หมวดหมคคู่ของงสำนบรปิกสำร: อนอุญาต/ออกใบอนอุญาต/รจับรอง

กฎหมสำยททที่ใหด้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขด้อง:
1)พ.ร.บ. กทำรรจักษทำควทำมสะอทำดและควทำมเปป นระเบทยบเรทยบรบ้อยของบบ้ทำนเมมืองพ.ศ. 2535
ระดรับผลกระทบ:บรริการทจัที่วไป
พมืทิ้นททที่ใหด้บรปิกสำร:ทบ้องถริที่น
กฎหมสำยขด้อบรังครับ/ขด้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ:กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รจักษาความสะอาด
และความเปป นระเบนียบเรนียบรบ้อยของบบ้านเมมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลสำททก
ที่ สสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขด้อกสสำหนด ฯลฯ: 7.0
ขด้อมคู่ลสถปิตปิของกระบวนงสำน:
จตานวนเฉลนีที่ยตส่อเดมือน 0
จตานวนคตาขอทนีที่มากทนีที่สอุด 0
จตานวนคตาขอทนีที่นบ้อยทนีที่สอุด 0
ชมืที่ออด้สำงอปิงของคคคู่มมือประชสำชน:การโฆษณาดบ้วยการปริ ดทริทิ้งหรมือโปรยแผส่นประกาศหรมือใบปลริวในทนีที่สาธารณะอบต.คอก
ควายสตาเนาคส่ผู้มมือประชาชน 27/07/2015 12:39
เอกสารฉบจับนนีทิ้ ดาวนค์โหลดจากเวปบไซตค์ระบบสารสนเทศศผู้นยค์กลางขบ้อมผู้ลคส่ผู้มมือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th

วจันทนีที่เผยแพรส่คส่ผู้มมือ: -

