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คู่มือสาหรับประชาชน: การโฆษณาด้ วยการปิ ดทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในทีส่ าธารณะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การรั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมืองพ.ศ. 2535
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาด
และความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535
ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 7 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จานวนคาขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จานวนคาขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 กาหนดให้การโฆษณาด้วยการ
ปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะจะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับหนังสื ออนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุ ญาตด้วยเว้นแต่เป็ น
การกระทาของราชการส่ วนท้องถิ่นราชการส่ วนอื่นหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อของหน่วยงานที่มีอานาจกระทาได้หรื อเป็ นการ
โฆษณาด้วยการปิ ดแผ่นประกาศณสถานที่ซ่ ึ งราชการส่ วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้นหรื อเป็ นการโฆษณาในการเลือกตั้ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบญั ญัติแห่ งรัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นและการโฆษณา
ด้วยการปิ ดประกาศของเจ้าของหรื อผูค้ รอบครองอาคารหรื อต้นไม้เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผูค้ รอบครองอาคารชื่ออาคาร
เลขที่อาคารหรื อข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร
กรณี แผ่นประกาศหรื อใบปลิวในการหาเสี ยงเลือกตั้งที่มีการโฆษณาทางการค้าหรื อโฆษณาอื่นๆรวมอยูด่ ว้ ยจะต้องขอ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนี้ดว้ ยเช่นกัน
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการรับอนุ ญาตเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งเป็ นหนังสื อให้ผโู ้ ฆษณาปลดรื้ อถอนขูดลบหรื อล้างข้อความหรื อภาพนั้น
ภายในเวลาที่กาหนดและหากเป็ นกรณี ที่มีขอ้ ความหรื อภาพที่มีผลกระทบต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนหรื อลามกอนาจารเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจปลดถอนขูดลบหรื อล้างข้อความหรื อ
ภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผูโ้ ฆษณาตามที่ได้ใช้จ่ายไปจริ ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่จะอนุ ญาตให้โฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่
สาธารณะในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) ข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวไม่ขดั ต่อกฎหมายความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีของประชาชน
(2) มีคารับรองของผูข้ ออนุ ญาตว่าจะเก็บปลดรื้ อถอนขูดลบหรื อล้างแผ่นประกาศหรื อใบปลิวเมื่อหนังสื ออนุ ญาตหมดอายุ
(3) ในกรณี ที่มีกฎหมายกาหนดให้การโฆษณาในเรื่ องใดต้องได้รับอนุมตั ิขอ้ ความหรื อภาพที่ใช้ในการโฆษณาหรื อ
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายใดต้องได้รับอนุมตั ิหรื อได้ปฏิบตั ิตามกฎหมายนั้นแล้วอาทิการขออนุญาตเล่นการพนันการขอ
อนุญาตเรี่ ยไรการขออนุ ญาตแสดงมหรสพงิ้วเป็ นต้น
(4) ในกรณี ที่เป็ นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ ายโฆษณาต้องไม่อยูใ่ นบริ เวณที่หา้ มติดตั้งป้ ายโฆษณาซึ่ งได้แก่บริ เวณคร่ อม
ถนนหรื อทางสาธารณะวงเวียนอนุสาวรี ยส์ ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวน
ธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้ าซึ่ งอยูใ่ นที่สาธารณะเว้นแต่เป็ นการติดตั้งเพื่อพระราชพิธีรัฐพิธีหรื อการต้อนรับราช
อาคันตุกะหรื อแขกเมืองของรัฐบาล
ในการอนุ ญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ตอ้ งแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ในหนังสื ออนุ ญาตและต้อง
กาหนดอายุของหนังสื ออนุ ญาตภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) การโฆษณาที่เป็ นการค้าครั้งละไม่เกิน 60 วัน
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(2) การโฆษณาที่ไม่เป็ นการค้าครั้งและไม่เกิน 30 วัน
เมื่อได้รับอนุญาตแล้วให้ผรู ้ ับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรื อพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
แสดงเลขที่และวันเดือนปี ที่ได้รับหนังสื ออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรื อใบปลิวด้วย
การโฆษณาด้วยการปิ ดทิ้งหรื อโปรยแผ่นประกาศหรื อใบปลิวในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่หรื อฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดในหนังสื ออนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท
หมายเหตุ :
กรณี คาขอหรื อรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนและไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น
ผูร้ ับคาขอและผูย้ นื่ คาขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่ วมกันพร้อมกาหนดระยะเวลาให้
ผูย้ นื่ คาขอดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมหากผูย้ นื่ คาขอไม่ดาเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาที่กาหนดผูร้ ับคาขอ
จะดาเนินการคืนคาขอและเอกสารประกอบการพิจารณา
พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาคาขอและยังไม่นบั ระยะเวลาดาเนินงานจนกว่าผูย้ ื่นคาขอจะดาเนินการแก้ไขคาขอ
หรื อยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ ายนั้นเรี ยบร้อยแล้ว
กรณี มีขอ้ ขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่ งจะต้องมีการแก้ไขคาร้องข้อความหรื อภาพในแผ่นประกาศหรื อแผ่นปลิว
หรื อพบในภายหลังว่าผูข้ ออนุญาตจะต้องดาเนิ นการตามกฎหมายอื่นก่อนจะแจ้งเหตุขดั ข้องหรื อเหตุผลที่ไม่สามารถออก
หนังสื ออนุญาตให้ผขู้ ออนุญาตทราบภายใน 3 วันนับแต่วนั ตรวจพบข้อขัดข้องแต่จะไม่เกิน 7 วัน
หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผยู ้ นื่ คาขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่พิจารณาแล้วเสร็ จตามมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ผูย้ นื่ คาขอยืน่ คาร้องขอ
อนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ

2 ชัว่ โมง

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ
บริ หารส่ วน
ตาบล
แสนตอ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล...
(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา)
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ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การพิจารณา

เสนอเรื่ องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นหรื อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจอนุญาต
ได้พิจารณา

1 วัน

การพิจารณา

พิจารณาออกหนังสื อ
อนุญาต

5 วัน

ประเภทขั้นตอน

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง/องค์การ
บริ หารส่ วน
ตาบล
แสนตอ

หมายเหตุ

(หน่วยงาน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา
)
กองคลัง/องค์การ (หน่วยงาน
บริ หารส่ วน
ผูร้ ับผิดชอบคือ
ตาบล
เทศบาล.....(ระบุ
แสนตอ
ชื่อ)
องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล
.....(ระบุชื่อ)
เมืองพัทยา )

ระยะเวลาดาเนินการรวม 6 วัน
13. งานบริการนีผ้ ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน (ยังไม่ได้ดาเนิ นการ)
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ คาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคาร้ องขอ
1
1) อนุญาตโฆษณา
(แบบร.ส.1)
แผนผังแสดงเขต
2
ที่จะปิ ดทิ ้งหรื อ
2) โปรยแผ่น
ประกาศหรื อ
ใบปลิว
ตัวอย่างของแผ่น
2
ประกาศหรื อ
3)
ใบปลิวที่จะ
โฆษณา
สาเนาบัตร
0
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
4)
ยื่นคาร้ องพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาบัตร
0
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
5)
ขออนุญาตพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
หนังสือมอบ
1
6) อานาจให้ ทาการ
แทนพร้ อมปิ ด

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

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

1

ฉบับ

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

0

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นบุคคลธรรมดา
แต่มอบให้ บคุ คล
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

อากรแสตมป์
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้
7)
ยื่นแทนพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อานาจจัดการ
8)
แทนนิติบคุ คล
รับรองสาเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็ นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
9)
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
10)
ประชาชนของผู้มี
อานาจจัดการ

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

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

-

0

1

ฉบับ

-

1

1

ชุด

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

-

0

1

ฉบับ

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

-

0

1

ฉบับ

(กรณีผ้ ยู ื่นคาร้ อง
เป็ นนิติบคุ คลและ
ผู้มีอานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลเป็ น

7/9

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

แทนนิติบคุ คลผู้
ยื่นคาร้ องพร้ อม
รับรองสาเนา
ถูกต้ อง
สาเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คลซึง่ ผู้มี
อานาจจัดการ
11)
แทนนิติบคุ คล
รับรองสาเนา
ถูกต้ องและ
ประทับตรานิติ
บุคคล
สาเนาหลักฐาน
แสดงการเป็ นผู้มี
อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คล
12)
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
และประทับตรา
นิตบิ คุ คล
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของผู้มี
13) อานาจจัดการ
แทนนิติบคุ คลผู้
มอบอานาจ
พร้ อมรับรอง

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
ผู้ยื่นคาร้ องด้ วย
ตนเอง)

-

0

1

ฉบับ

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

-

0

1

ฉบับ

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

-

0

1

ฉบับ

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

8/9

ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

สาเนาถูกต้ อง
หนังสือมอบ
อานาจให้ ทาการ
แทนพร้ อมปิ ด
14) อากรแสตมป์

สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนของ
15) ผู้รับมอบอานาจ
ผู้ยื่นคาร้ องแทน
พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ องง

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

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

-

1

0

ฉบับ

-

0

1

ฉบับ

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

15.2) เอกสารอืน่ ๆ สาหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืน่ เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ไม่ พบเอกสารอื่ น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

15. ค่ าธรรมเนียม
1) หนังสื ออนุญาตให้ ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิวเพือ่ การโฆษณาที่เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม200 บาท
หมายเหตุ 2)

หนังสื ออนุญาตให้ ปิดทิง้ หรือโปรยแผ่ นประกาศหรือใบปลิวเพือ่ การโฆษณาอืน่ ๆทีไ่ ม่ เป็ นการค้ า
ค่ าธรรมเนียม100 บาท
หมายเหตุ -

หมายเหตุ
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16. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์ การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
90 หมู่ที่ 1 ตาบลแสนตอ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ 0-5544-6350
โทรสาร 0-55446-1580/ติดต่ อด้ วยตนเอง ณ หน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่ เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่ มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ –
2) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริ การประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่ วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก

18. หมายเหตุ
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่ คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์ สถ.มท.
นายอุทยั ชัยชนะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลแสนตอ

