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คู่มือสาหรั บประชาชน: การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศ หรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมื อง พ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคูม่ ือประชาชน 26/08/2015 13:12 การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรย
แผ่นประกาศ หรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเทศบาลเมื องคูคต สานักปลัดเทศบาล งานเทศกิ จ/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ)
ตัง้ แต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
(ระบุระยะเวลาทีใ่ ห้บริ การจริ ง)

2/9

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัตริ ักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมือง พ.ศ. 2535 กาหนดให้ การโฆษณาด้ วย
การปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศ หรื อใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระทาได้ ตอ่ เมื่อได้ รับหนังสืออนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่น หรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ และต้ องปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาตด้ วย
เว้ นแต่ เป็ นการกระทาของราชการส่วนท้ องถิ่น ราชการส่วนอื่น หรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้
หรื อเป็ นการโฆษณาด้ วยการปิ ดแผ่นประกาศ ณ สถานที่ซงึ่ ราชการส่วนท้ องถิ่นจัดไว้ เพื่อการนัน้ หรื อเป็ นการโฆษณาใน
การเลือกตังตามกฎหมายว่
้
าด้ วยการเลือกตังสมาชิ
้
กสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งรัฐ สมาชิกสภาท้ องถิ่นหรื อผู้บริ หารท้ องถิ่น และ
การโฆษณาด้ วยการปิ ดประกาศของเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารหรื อต้ นไม้ เพื่อให้ ทราบชื่อเจ้ าของผู้ครอบครอง
อาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรื อข้ อความอื่นเกี่ยวกับการเข้ าไปและออกจากอาคาร
กรณีแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสียงเลือกตังที
้ ่มีการโฆษณาทางการค้ าหรื อโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย จะต้ องขอ
อนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ตามกฎหมายนี ้ด้ วยเช่นกัน
การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศ หรื อใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อได้ รับอนุญาตแต่มิได้ ปฏิบตั ใิ ห้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุญาต เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสือให้ ผ้ โู ฆษณาปลด รื อ้ ถอน ขูด ลบ หรื อล้ างข้ อความหรื อ
ภาพนันภายในเวลาที
้
่กาหนด และหากเป็ นกรณีที่มีข้อความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรม
อันดีของประชาชน หรื อลามกอนาจาร เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่มีอานาจปลด ถอน ขูด ลบ หรื อล้ าง
ข้ อความ หรื อภาพนันได้
้ เองโดยคิดค่าใช้ จา่ ยจากผู้โฆษณาตามที่ได้ ใช้ จา่ ยไปจริง
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ จะอนุญาตให้ โฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศ หรื อใบปลิวใน
ที่สาธารณะ ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(1) ข้ อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้ อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื อ้ ถอน ขูด ลบ หรื อล้ างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญาต
หมดอายุ
(3) ในกรณีที่มีกฎหมายกาหนดให้ การโฆษณาในเรื่ องใดต้ องได้ รับอนุมตั ขิ ้ อความ หรื อภาพที่ใช้ ในการโฆษณา หรื อ
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายใด ต้ องได้ รับอนุมตั หิ รื อได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายนันแล้
้ ว อาทิ การขออนุญาตเล่นการพนัน การ
ขออนุญาตเรี่ ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ ้ว เป็ นต้ น
(4) ในกรณีที่เป็ นการโฆษณาด้ วยการติดตังป
้ ้ ายโฆษณา ต้ องไม่อยูใ่ นบริเวณที่ห้ามติดตังป
้ ้ ายโฆษณา ซึง่ ได้ แก่ บริเวณ
คร่อมถนนหรื อทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรี ย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ ามเกาะกลางถนน
สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้ นไม้ และเสาไฟฟ้าซึง่ อยูใ่ นที่สาธารณะ เว้ นแต่เป็ นการติดตังเพื
้ ่ อพระราชพิธี รัฐพิธี หรื อ
การต้ อนรับราชอาคันตุกะหรื อแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุญาต เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ ต้ องแสดงเขตท้ องที่ที่อนุญาตไว้ ในหนังสืออนุญาต และต้ อง
กาหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้ หลักเกณฑ์ดงั นี ้
(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้ า ครัง้ ละไม่เกิน 60 วัน
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(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้ า ครัง้ และไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้ รับอนุญาตแล้ ว ให้ ผ้ รู ับอนุญาตแสดงข้ อความว่าได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่
โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้ รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้ วย
การโฆษณาด้ วยการปิ ด ทิ ้ง หรื อโปรยแผ่นประกาศ หรื อใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้ รับอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นหรื อพนักงานเจ้ าหน้ าที่ หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสืออนุญาต ต้ องระวางโทษปรับไม่เกินห้ า
พันบาท
หมายเหตุ :
กรณีคาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน และไม่อาจแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ใน
ขณะนัน้
ผู้รับคาขอและผู้ยื่นคาขอจะต้ องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้ อมกาหนดระยะเวลาให้
ผู้ยื่นคาขอดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นคาขอไม่ดาเนินการแก้ ไข/เพิ่มเติมได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด ผู้รับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้ าหน้ าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผู้ยื่นคาขอจะดาเนินการแก้ ไขคา
ขอหรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้ วนตามบันทึกสองฝ่ ายนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว
กรณีมีข้อขัดข้ องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึง่ จะต้ องมีการแก้ ไขคาร้ อง ข้ อความ หรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อ
แผ่นปลิว หรื อพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้ องดาเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้ งเหตุขดั ข้ องหรื อเหตุผลที่ไม่
สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ ผ้ ขู ออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วนั ตรวจพบข้ อขัดข้ อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้ งผลการพิจารณาให้ ผ้ ยู ื่นคาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้ วเสร็จตามมาตรา 10
แห่งพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ผู้ยื่นคาขอยื่นคาร้ องขอ
4 ชัว่ โมง
กรมส่งเสริมการ (หน่วยงาน
อนุญาต พร้ อมเอกสาร
ปกครองท้ องถิ่น ผู้รับผิดชอบ คือ
หลักฐาน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
เทศบาลเมืองคูคต
1)
ตรวจสอบ
สานัก
ปลัดเทศบาล งาน
เทศกิจ)
การพิจารณา
เสนอเรื่ องให้ เจ้ าพนักงาน 1 วัน
กรมส่งเสริมการ (หน่วยงาน
2)
ท้ องถิ่น หรื อพนักงาน
ปกครองท้ องถิ่น ผู้รับผิดชอบ คือ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ มู ีอานาจ
เทศบาลเมืองคูคต
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

อนุญาตได้ พิจารณา

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต

5 วัน

กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้ องถิ่น

3)

หมายเหตุ

สานัก
ปลัดเทศบาล งาน
เทศกิจ)
(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ
เทศบาลเมืองคูคต
สานัก
ปลัดเทศบาล งาน
เทศกิจ)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 7 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคาร้ องขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบ ร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต 2
ที่จะปิ ด ทิ ้ง หรื อ
2) โปรยแผ่น
ประกาศหรื อ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น 2
3) ประกาศหรื อ
ใบปลิวที่จะ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

5/9

ที่

4)

5)

6)

7)

8)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
โฆษณา
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นคาร้ อง พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ ทาการ
แทน พร้ อมปิ ด
อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นแทน พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ซึง่ ผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
และยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
อื่นยื่นคาร้ องแทน)

-

1

1

ชุด

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

รับรองสาเนา
ถูกต้ อง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
9)
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
10)
แทนนิติบคุ คล ผู้
ยื่นคาร้ อง พร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล ซึง่ ผู้มี
11) อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง และ
ประทับตรานิติ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร

บุคคล
สาเนาหลักฐาน แสดงการเป็ นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
12)
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ
13)
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอานาจ
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ ทาการ
แทน พร้ อมปิ ด
14) อากรแสตมป์

สาเนาบัตร
ประจาตัว
15) ประชาชนของ
ผู้รับมอบอานาจ
ผู้ยื่นคาร้ องแทน

-

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

1

0

ฉบับ

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)
(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คล และ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
มอบให้ บคุ คลอื่น
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
เป็ นผู้ยื่นคาร้ อง
แทน)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ไม่พบเอกสารอื ่น ๆ สาหรับยื ่นเพิ่มเติ ม

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) หนังสืออนุญาตให้ ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรื อใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 200 บาท
หมายเหตุ 2) หนังสืออนุญาตให้ ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรื อใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆ ที่ไม่ เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม 100 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สานักงานเทศบาลเมืองคูคต 999 หมู่ 18 ตาบลคูคต อาเภอลาลูกกา จังหวัด
ปทุมธานี โทรศัพท์ 02-191-1555-60
หมายเหตุ (ทางอิ นเทอร์ เน็ต http://www.khukhot.go.th )
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์ ม รส.1
-
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

26/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทาโดย
เทศบาลเมืองคูคต สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

