
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ�ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที'
สาธารณะ 
หนว่ยงานที'ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื'อนไข (ถา้ม)ี ในการยื'นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 กําหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิด 
ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4สาธารณะ จะกระทําไดต้อ่เมื4อไดร้ับหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ4น หรอื
พนักงานเจา้หนา้ที4 และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละเงื4อนไขที4กําหนดในหนังสอือนุญาตดว้ย เวน้แต ่เป็นการกระทํา
ของราชการสว่นทอ้งถิ4น ราชการสว่นอื4น หรอืรัฐวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานที4มอํีานาจกระทําได ้หรอืเป็นการโฆษณาดว้ยการปิด
แผน่ประกาศ ณ สถานที4ซ ึ4งราชการสว่นทอ้งถิ4นจัดไวเ้พื4อการนั2น หรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตั 2งตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
เลอืกตั 2งสมาชกิสภานติบิญัญัตแิหง่รัฐ สมาชกิสภาทอ้งถิ4นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ4น และการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของ
หรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืตน้ไม ้เพื4อใหท้ราบชื4อเจา้ของผูค้รอบครองอาคาร ชื4ออาคาร เลขที4อาคาร หรอืขอ้ความอื4นเกี4ยวกบั
การเขา้ไปและออกจากอาคาร 
 กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตั 2งที4มกีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอื4นๆ รวมอยูด่ว้ย จะตอ้งขออนุญาต
จากเจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที4ตามกฎหมายนี2ดว้ยเชน่กัน 
 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4สาธารณะ โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที4 หรอืไดร้ับอนุญาตแตม่ไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑท์ี4กําหนดในการรับอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถิ4น
หรอืพนักงานเจา้หนา้ที4มอํีานาจสั4งเป็นหนังสอืใหผู้โ้ฆษณาปลด รื2อ ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนั2นภายในเวลาที4
กําหนด และหากเป็นกรณีที4มขีอ้ความหรอืภาพที4มผีลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน หรอืลามก
อนาจาร เจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที4มอีํานาจปลด ถอน ขดู ลบ หรอืลา้งขอ้ความ หรอืภาพนั2นไดเ้องโดยคดิ
คา่ใชจ้่ายจากผูโ้ฆษณาตามที4ไดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 
 เจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที4 จะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิด ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4
สาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี2 
(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
(2) มคีาํรับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บ ปลด รื2อถอน ขดู ลบ หรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเมื4อหนังสอือนุญาตหมดอายุ 
(3) ในกรณีที4มกีฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรื4องใดตอ้งไดร้ับอนุมัตขิอ้ความ หรอืภาพที4ใชใ้นการโฆษณา หรอืจะตอ้ง
ปฏบิตัติามกฎหมายใด ตอ้งไดร้ับอนุมตัหิรอืไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนั2นแลว้ อาท ิการขออนุญาตเลน่การพนัน การขออนุญาต
เรี4ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ2ว เป็นตน้ 
(4) ในกรณีที4เป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตั 2งป้ายโฆษณา ตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณที4หา้มตดิตั 2งป้ายโฆษณา ซึ4งไดแ้ก ่บรเิวณคร่อม
ถนนหรอืทางสาธารณะ วงเวยีน อนุสาวรยี ์สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิขา้มเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ 
ถนน ตน้ไม ้และเสาไฟฟ้าซึ4งอยูใ่นที4สาธารณะ เวน้แตเ่ป็นการตดิตั 2งเพื4อพระราชพธิ ีรัฐพธิ ีหรอืการตอ้นรับราชอาคนัตกุะหรอื
แขกเมอืงของรัฐบาล 
 ในการอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที4 ตอ้งแสดงเขตทอ้งที4ที4อนุญาตไวใ้นหนังสอือนุญาต และตอ้งกําหนด
อายขุองหนังสอือนุญาต ภายใตห้ลักเกณฑด์งันี2 
(1) การโฆษณาที4เป็นการคา้ ครั 2งละไมเ่กนิ 60 วนั 
(2) การโฆษณาที4ไมเ่ป็นการคา้ ครั 2งและไมเ่กนิ 30 วนั 
 เมื4อไดร้ับอนุญาตแลว้ ใหผู้ร้ับอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที4 โดยแสดง
เลขที4 และวนั เดอืน ปี ที4ไดร้ับหนังสอือนุญาตลงในแผ่นประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 
 การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4สาธารณะ โดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ4นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที4 หรอืฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามเงื4อนไขที4กําหนดในหนังสอือนุญาต ตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท 
 
หมายเหต ุ: 
 
      กรณีคาํขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไมถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้น และไม่อาจแกไ้ข/เพิ4มเตมิไดใ้นขณะนั2น 
ผูร้ับคําขอและผูย้ื4นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกัน พรอ้มกําหนดระยะเวลาให ้
ผูย้ื4นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ4มเตมิ หากผูย้ื4นคําขอไมด่าํเนนิการแกไ้ข/เพิ4มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที4กําหนด ผูร้ับคําขอ 
จะดาํเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
      พนักงานเจา้หนา้ที4จะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื4นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอื



ยื4นเอกสารเพิ4มเตมิครบถว้นตามบนัทกึสองฝ่ายนั2นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
      กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกี4ยวกับการพจิารณาอนุญาตซึ4งจะตอ้งมกีารแกไ้ขคาํรอ้ง ขอ้ความ หรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืแผน่ปลวิ 
หรอืพบในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายอื4นกอ่น จะแจง้เหตขุดัขอ้งหรอืเหตผุลที4ไมส่ามารถออก
หนังสอือนุญาตใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนั นับแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้ง แตจ่ะไมเ่กนิ 7 วนั 
 
      หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื4นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัที4พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที'ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบล อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์
โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412  
website : www.takean@hotmali.com/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจนัทร ์ถงึ วนัศกุร ์(เวน้วนัหยดุราชการ) 
ตั 2งแตเ่วลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบรุะยะเวลาที4ใหบ้รกิารจรงิ) 
))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที4ทางราชการกําหนด) ตั 2งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที4ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที'รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที'รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ื4นคําขอยื4นคํารอ้งขออนุญาต พรอ้มเอกสารหลกัฐาน เพื4อให ้
เจา้หนา้ที4ตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ -)  

4 ชั4วโมง องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
2) การพจิารณา 

เสนอเรื4องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ4น หรอืพนักงานเจา้หนา้ที4ผูม้ี
อํานาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การพจิารณา 

พจิารณาออกหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื'อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

แบบคํารอ้งขออนุญาตโฆษณา (แบบ  ร.ส.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

แผนผงัแสดงเขตที'จะปิด ทิ�ง หรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื'อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ- 

3) 
 

ตวัอยา่งของแผน่ประกาศหรอืใบปลวิที'จะโฆษณา 
ฉบบัจรงิ 2 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูย้ ื'นคํารอ้ง พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นบคุคลธรรมดา และยื4นคํารอ้งดว้ย
ตนเอง) 

- 

5) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาต พรอ้มรบัรอง
สําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอื4นยื4น
คํารอ้งแทน) 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหทํ้าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอื4นยื4น
คํารอ้งแทน) 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูย้ ื'นแทน พรอ้มรบัรองสาํเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นบคุคลธรรมดา แตม่อบใหบ้คุคลอื4นยื4น
คํารอ้งแทน) 

- 

8) 
 

สําเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ซึ'งผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบุิคคลรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ื4นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

9) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อํีานาจจดัการแทนนติบุิคคล 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ื4นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

10) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล 
ผูย้ ื'นคํารอ้ง พรอ้มรบัรองสําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ื4นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

11) 
 

สําเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล ซึ'งผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบุิคคลรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง และประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชื'อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื4นเป็นผูย้ื4นคํารอ้งแทน) 

12) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อํีานาจจดัการแทนนติบุิคคล 
พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และประทบัตรานติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื4นเป็นผูย้ื4นคํารอ้งแทน) 

- 

13) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล
ผูม้อบอํานาจ พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื4นเป็นผูย้ื4นคํารอ้งแทน) 

- 

14) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหทํ้าการแทน พรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื4นเป็นผูย้ื4นคํารอ้งแทน) 

- 

15) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจ ผูย้ ื'นคํารอ้ง
แทน พรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้งง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีผูย้ื4นคาํรอ้งเป็นนติบิคุคล และผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื4นเป็นผูย้ื4นคํารอ้งแทน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ท ิ�ง หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพื'อ
การโฆษณาที'เป็นการคา้  
 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ด ท ิ�ง หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิเพื'อ
การโฆษณาอื'นๆ ที'ไมเ่ป็นการคา้  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน หมูท่ี4 9 อําเภอกาบเชงิ จงัหวัดสรุนิทร ์โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 

Website : takean@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที4 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื'อแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์ รส.1 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชื'อกระบวนงาน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4สาธารณะ  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: สาํนักกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ4น กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ4น สาํนักกฎหมายและ
ระเบยีบทอ้งถิ4น 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที4เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที'ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที'เกี'ยวขอ้ง: 

  
1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั4วไป 

พื�นที'ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ4น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที'กําหนดระยะเวลา: กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง พ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที'กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี4ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที4มากที4สดุ 0 

 จํานวนคําขอที4นอ้ยที4สดุ 0 
 

ชื'ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การโฆษณาดว้ยการปิด ทิ2ง หรอืโปรยแผน่ประกาศ หรอืใบปลวิในที4สาธารณะ  อบต.ตะเคยีน 
สปิปภาส สําเนาคูม่อืประชาชน 19/10/2015 15:32 
 
 

เอกสารฉบับนี2ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที4เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที' 


