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คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีส่าธารณะ 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโฆษณาดว้ยการปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

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

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 7    วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การโฆษณาดว้ยการปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิว

ในที่สาธารณะ 22/05/2558 11:04  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ/ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ (วนัจันทร์ถึงวนัศกุร์ (เว้นวนัหยดุราชการ) 
ตัง้แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาท่ีให้บริการจริง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัิรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมืองพ.ศ. 2535 ก าหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการ
ปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะจะกระท าไดต่้อเม่ือไดรั้บหนงัสืออนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่และตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทีก่  าหนดในหนงัสืออนุญาตดว้ยเวน้แต่เป็น
การกระท าของราชการส่วนทอ้งถ่ินราชการส่วนอ่ืนหรือรัฐวสิาหกิจหรือของหน่วยงานที่มีอ  านาจกระท าไดห้รือเป็นการ
โฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณสถานที่ซ่ึงราชการส่วนทอ้งถ่ินจดัไวเ้พือ่การนั้นหรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญัญติัแห่งรัฐสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ินและการโฆษณา
ดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารหรือตน้ไมเ้พือ่ใหท้ราบช่ือเจา้ของผูค้รอบครองอาคารช่ืออาคาร
เลขที่อาคารหรือขอ้ความอ่ืนเก่ียวกบัการเขา้ไปและออกจากอาคาร 
กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการคา้หรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งขอ
อนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ตามกฎหมายน้ีดว้ยเช่นกนั 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่หรือไดรั้บอนุญาตแต่มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ก  าหนดในการรับอนุญาตเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่มีอ  านาจสัง่เป็นหนงัสือใหผู้โ้ฆษณาปลดร้ือถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือภาพนั้น
ภายในเวลาที่ก  าหนดและหากเป็นกรณีที่มีขอ้ความหรือภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของ
ประชาชนหรือลามกอนาจารเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่มีอ  านาจปลดถอนขดูลบหรือลา้งขอ้ความหรือ
ภาพนั้นไดเ้องโดยคิดค่าใชจ่้ายจากผูโ้ฆษณาตามที่ไดใ้ชจ่้ายไปจริง 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่จะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณีดงัต่อไปน้ี 
(1) ขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไม่ขดัต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีค  ารับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บปลดร้ือถอนขดูลบหรือลา้งแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนุญาตหมดอาย ุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดใหก้ารโฆษณาในเร่ืองใดตอ้งไดรั้บอนุมติัขอ้ความหรือภาพที่ใชใ้นการโฆษณาหรือจะตอ้ง
ปฏิบติัตามกฎหมายใดตอ้งไดรั้บอนุมติัหรือไดป้ฏิบติัตามกฎหมายนั้นแลว้อาทิการขออนุญาตเล่นการพนนัการขออนุญาต
เร่ียไรการขออนุญาตแสดงมหรสพง้ิวเป็นตน้ 
(4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาดว้ยการติดตั้งป้ายโฆษณาตอ้งไม่อยูใ่นบริเวณที่หา้มติดตั้งป้ายโฆษณาซ่ึงไดแ้ก่บริเวณคร่อม
ถนนหรือทางสาธารณะวงเวยีนอนุสาวรียส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินขา้มเกาะกลางถนนสวนหยอ่มสวน
ธารณะถนนตน้ไมแ้ละเสาไฟฟ้าซ่ึงอยูใ่นที่สาธารณะเวน้แต่เป็นการติดตั้งเพือ่พระราชพธีิรัฐพธีิหรือการตอ้นรับราช
อาคนัตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
ในการอนุญาตเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ตอ้งแสดงเขตทอ้งที่ที่อนุญาตไวใ้นหนงัสืออนุญาตและตอ้ง
ก าหนดอายขุองหนงัสืออนุญาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
(1) การโฆษณาที่เป็นการคา้คร้ังละไม่เกิน 60 วนั 
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(2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการคา้คร้ังและไม่เกิน 30 วนั 
เม่ือไดรั้บอนุญาตแลว้ใหผู้รั้บอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือพนกังานเจา้หนา้ที่โดย
แสดงเลขที่และวนัเดือนปีที่ไดรั้บหนงัสืออนุญาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ้งหรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
หรือพนกังานเจา้หนา้ที่หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขที่ก  าหนดในหนงัสืออนุญาตตอ้งระวางโทษปรับไม่เกินหา้พนับาท 
หมายเหตุ : 
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิม่เติมไดใ้นขณะนั้น 
ผูรั้บค าขอและผูย้ืน่ค  าขอจะตอ้งลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 
ผูย้ืน่ค  าขอด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เติมหากผูย้ืน่ค  าขอไม่ด าเนินการแกไ้ข/เพิม่เติมไดภ้ายในระยะเวลาที่ก  าหนดผูรั้บค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพจิารณาพนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พจิารณาค าขอและยงัไม่นบัระยะเวลา
ด าเนินงานจนกวา่ผูย้ืน่ค  าขอจะด าเนินการแกไ้ขค าขอหรือยืน่เอกสารเพิม่เติมครบถว้นตามบนัทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแลว้ 
กรณีมีขอ้ขดัขอ้งเก่ียวกบัการพจิารณาอนุญาตซ่ึงจะตอ้งมีการแกไ้ขค าร้องขอ้ความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผน่ปลิว
หรือพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจง้เหตุขดัขอ้งหรือเหตุผลที่ไม่สามารถออก
หนงัสืออนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนันบัแต่วนัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแต่จะไม่เกิน 7 วนั  หน่วยงานจะมีการแจง้
ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค  าขอทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แห่งพระราชบญัญติัการ
อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูย้ืน่ค  าขอยืน่ค  าร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลกัฐานเพือ่ใหเ้จา้หนา้ที่
ตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบตลาด
โพธ์ิ 

องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

2) 

การพจิารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินหรือพนกังาน
เจา้หนา้ที่ผูมี้อ  านาจอนุญาต
ไดพ้จิารณา 
 

1 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์ารบริหารส่า
วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) 

การพจิารณา 
 

พจิารณาออกหนงัสือ
อนุญาต 
 

5 วนั องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

(หน่วยงาน
ผูรั้บผดิชอบคือ
องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลตลาด
โพธ์ิ 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7   วนั 
 

13. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค าร้องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ที่จะปิดทิ้งหรือ
โปรยแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 
ส าเนาบตัร
ประจ าตวั

- 0 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชนของผู ้
ยืน่ค  าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

และยืน่ค  าร้องดว้ย
ตนเอง) 

5) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู ้
ขออนุญาตพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบใหบุ้คคล
อ่ืนยืน่ค  าร้องแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ านาจใหท้  าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบใหบุ้คคล
อ่ืนยืน่ค  าร้องแทน) 

7) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู ้
ยืน่แทนพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นบุคคลธรรมดา
แต่มอบใหบุ้คคล
อ่ืนยืน่ค  าร้องแทน) 

8) 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซ่ึงผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ืน่ค  าร้องดว้ย
ตนเอง) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ืน่ค  าร้องดว้ย
ตนเอง) 

10) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลผู ้
ยืน่ค  าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลเป็น
ผูย้ืน่ค  าร้องดว้ย
ตนเอง) 

11) 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคลซ่ึงผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถูกตอ้งและ
ประทบัตรานิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ืน่ค  าร้อง
แทน) 

12) 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง
และประทบัตรา
นิติบุคคล 

มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ืน่ค  าร้อง
แทน) 

13) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผูมี้
อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคลผู ้
มอบอ านาจ
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ืน่ค  าร้อง
แทน) 

14) 

หนงัสือมอบ
อ านาจใหท้  าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ืน่ค  าร้อง
แทน) 

15) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของ
ผูรั้บมอบอ านาจผู ้
ยืน่ค  าร้องแทน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกตอ้งง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผูย้ืน่ค  าร้อง
เป็นนิติบุคคลและ
ผูมี้อ  านาจจดัการ
แทนนิติบุคคล
มอบใหบุ้คคลอ่ืน
เป็นผูย้ืน่ค  าร้อง
แทน) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิเพือ่การโฆษณาที่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลวิเพือ่การโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม100 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) 
 
 
2) 

ช่องทางการร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาดโพธ์ิ  ต าบลตลาดโพธ์ิ  อ าเภอล าปลายมาศ  จงัหวดับุรีรัมย ์ 
หมายเลขโทรศพัท/์โทรสาร  044-187500    หรือ.www.taladpho.go.th   
หมายเหตุ- 
ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดั 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มรส.1 

- 
 

18. หมายเหตุ 
- 
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วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถานะ รออนุมติัขั้นที่ 1 โดยหวัหนา้

หน่วยงาน 
จัดท าโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลตลาด

โพธ์ิ  อ าเภล าปลายมาศ  
จงัหวดับุรีรัมย ์

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


