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คูม่อืส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรอืโปรยแผน่ประกำศ หรอืใบปลวิในทีส่ำธำรณะ 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงำนบริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พ.ร.บ.กำรรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 
6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรทั่วไป  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.รักษำควำมสะอำดและควำมเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย/ ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  7 วัน  

9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0  
10.  ชือ่อำ้งอิงของคูม่อืประชำชน กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ       อบต.บุกระสัง ณัฐ

มณฑ์ ส ำเนำคู่มือประชำชน 22/07/2015 00:10  
11.  ชอ่งทำงกำรใหบ้ริกำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 
โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปดิให้บรกิำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ต้ังแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. 
หมำยเหตุ - 

12.  หลักเกณฑ์ วิธกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  พระรำชบัญญัติรักษำควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง พ.ศ. 2535 ก ำหนดให้กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง 
หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ จะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รับหนังสืออนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ และ
ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำตด้วย เว้นแต่ เป็นกำรกระท ำของรำชกำรส่วนท้องถิ่น รำชกำรส่วนอื่น 
หรือรัฐวิสำหกิจหรือของหน่วยงำนที่มีอ ำนำจกระท ำได้ หรือเป็นกำรโฆษณำด้วยกำรปิดแผ่นประกำศ ณ สถำนที่ซึ่งรำชกำรส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพ่ือ
กำรนั้น หรือเป็นกำรโฆษณำในกำรเลือกต้ังตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเลือกต้ังสมำชิกสภำนิติบัญญัติแห่งรัฐ สมำชิกสภำท้องถิ่นหรือผู้บริหำร
ท้องถิ่น และกำรโฆษณำด้วยกำรปิดประกำศของเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรหรือต้นไม้ เพื่อให้ทรำบชื่อเจ้ำของผู้ครอบครองอำคำร ชื่อ
อำคำร เลขที่อำคำร หรือข้อควำมอื่นเกี่ยวกับกำรเข้ำไปและออกจำกอำคำร 
   กรณีแผ่นประกำศหรือใบปลิวในกำรหำเสียงเลือกต้ังที่มีกำรโฆษณำทำงกำรค้ำหรือโฆษณำอื่นๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขออนุญำตจำกเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยนี้ด้วยเช่นกัน 
   กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือได้รับอนุญำตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในกำรรับอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจสั่งเปน็หนังสือให้ผู้โฆษณำปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือล้ำงข้อควำมหรือภำพนั้นภำยในเวลำที่ก ำหนด และหำกเป็นกรณีที่มี
ข้อควำมหรือภำพที่มีผลกระทบต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน หรือลำมกอนำจำร เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำน
เจ้ำหน้ำที่มีอ ำนำจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้ำงข้อควำม หรือภำพนั้นได้เองโดยคิดค่ำใช้จ่ำยจำกผู้โฆษณำตำมที่ได้ใช้จ่ำยไปจริง 
  เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ จะอนุญำตให้โฆษณำด้วยกำรปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ ใน
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กรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ข้อควำมหรือภำพในแผ่นประกำศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมำยควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน 
  (2) มีค ำรับรองของผู้ขออนุญำตว่ำจะเก็บ ปลด ร้ือถอน ขูด ลบ หรือล้ำงแผ่นประกำศหรือใบปลิวเมื่อหนังสืออนุญำตหมดอำยุ 
  (3) ในกรณีที่มีกฎหมำยก ำหนดให้กำรโฆษณำในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อควำม หรือภำพที่ใช้ในกำรโฆษณำ หรือจะต้องปฏิบัติตำม
กฎหมำยใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตำมกฎหมำยนั้นแล้ว อำทิ กำรขออนุญำตเล่นกำรพนัน กำรขออนุญำตเร่ียไร กำรขออนุญำตแสดง
มหรสพงิ้ว เป็นต้น 
  (4) ในกรณีที่เป็นกำรโฆษณำด้วยกำรติดต้ังป้ำยโฆษณำ ต้องไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ำมติดต้ังป้ำยโฆษณำ ซึ่งได้แก่ บริเวณคร่อมถนนหรือ
ทำงสำธำรณะ วงเวียน อนุสำวรีย์ สะพำน สะพำนลอย สะพำนลอยคนเดินข้ำมเกำะกลำงถนน สวนหย่อม สวนธำรณะ ถนน ต้นไม้ และเสำ
ไฟฟ้ำซึ่งอยู่ในที่สำธำรณะ เว้นแต่เป็นกำรติดต้ังเพ่ือพระรำชพิธี รัฐพิธี หรือกำรต้อนรับรำชอำคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบำล 
  ในกำรอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญำตไว้ในหนังสืออนุญำต และต้องก ำหนดอำยุของ
หนังสืออนุญำต ภำยใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
  (1) กำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
  (2) กำรโฆษณำที่ไม่เป็นกำรค้ำ ครั้งและไม่เกิน 30 วัน 
   เมื่อได้รับอนุญำตแล้ว ให้ผู้รับอนุญำตแสดงข้อควำมว่ำได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ โดยแสดงเลขที่ 
และวัน เดือน ปี ท่ีได้รับหนังสืออนุญำตลงในแผ่นประกำศหรือใบปลิวด้วย 
   กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในที่สำธำรณะ โดยไม่ได้รับอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นหรือ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ หรือฝ่ำฝืนไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในหนังสืออนุญำต ต้องระวำงโทษปรับไม่เกินห้ำพันบำท 
หมำยเหตุ : 
       กรณีค ำขอหรือรำยกำรเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อำจแก้ไข/เพิ่มเติมได้ในขณะนั้น 
  ผู้รับค ำขอและผู้ยื่นค ำขอจะต้องลงนำมบันทึกสองฝ่ำยและรำยกำรเอกสำร/หลักฐำนร่วมกัน พร้อมก ำหนดระยะเวลำให้ 
  ผู้ยื่นค ำขอด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติม หำกผู้ยื่นค ำขอไม่ด ำเนินกำรแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ผู้รับค ำขอจะด ำเนินกำร
คืนค ำขอและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
       พนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะยังไม่พิจำรณำค ำขอและยังไม่นับระยะเวลำด ำเนินงำนจนกว่ำผู้ยื่นค ำขอจะด ำเนินกำรแก้ไขค ำขอหรือยื่นเอกสำร
เพิ่มเติมครบถ้วนตำมบันทึกสองฝ่ำยนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
       กรณีมีข้อขัดข้องเก่ียวกับกำรพิจำรณำอนุญำตซึ่งจะต้องมีกำรแก้ไขค ำร้อง ข้อควำม หรือภำพในแผ่นประกำศหรือแผ่นปลิว หรือพบใน
ภำยหลังว่ำผู้ขออนุญำตจะต้องด ำเนินกำรตำมกฎหมำยอื่นก่อน จะแจ้งเหตุขัดข้องหรือเหตุผลที่ไม่สำมำรถออกหนังสืออนุญำตให้ผู้ขออนุญำต
ทรำบภำยใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน 
       หน่วยงำนจะมีกำรแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จตำมมำตรำ 10 แห่ง
พระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ. 2558 
 
13.  ขัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ผู้ยื่นค ำขอยื่นค ำร้องขออนุญำต 
พร้อมเอกสำรหลักฐำน เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

2) กำรพิจำรณำ 
 

เสนอเรื่องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
หรือพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ผู้มีอ ำนำจ
อนุญำตได้พิจำรณำ 

1 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

3) กำรพิจำรณำ 
 

พิจำรณำออกหนังสืออนุญำต 
 

5 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลบุกระสัง 
อ ำเภอหนองกี่ 
จังหวัดบุรีรัมย์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม   7 วัน 
 

14.  งำนบรกิำรนี ้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิัติรำชกำรมำแลว้  
  - ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน – 
 
 
 
 
 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตัวตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบค ำร้องขอ
อนุญำตโฆษณำ 
(แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) แผนผังแสดงเขตที่
จะปิด ทิ้ง หรือโปรย
แผ่นประกำศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) ตัวอย่ำงของแผ่น
ประกำศหรือใบปลิว
ที่จะโฆษณำ 

- 2 0 ชุด - 

4) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ยื่น
ค ำร้อง พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
บุคคลธรรมดำ และ
ยื่นค ำร้องด้วยตนเอง) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

5) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ขอ
อนุญำต พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
บุคคลธรรมดำ แต่
มอบให้บุคคลอื่นยื่นค ำ
ร้องแทน) 

6) หนังสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน พร้อม
ปิดอำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
บุคคลธรรมดำ แต่
มอบให้บุคคลอื่นยื่นค ำ
ร้องแทน) 

7) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้ยื่น
แทน พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
บุคคลธรรมดำ แต่
มอบให้บุคคลอื่นยื่นค ำ
ร้องแทน) 

8) ส ำเนำหลักฐำน
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล 
ซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง และ
ประทับตรำนิติบุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
ด้วยตนเอง) 

9) ส ำเนำหลักฐำน
แสดงกำรเป็นผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคล พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
และประทับตรำนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
ด้วยตนเอง) 

10) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคล ผู้ยื่นค ำ
ร้อง พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
ด้วยตนเอง) 

11) ส ำเนำหลักฐำน
หนังสือรับรองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคล 
ซึ่งผู้มีอ ำนำจจัดกำร
แทนนิติบุคคลรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง และ
ประทับตรำนิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
แทน) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

12) ส ำเนำหลักฐำน
แสดงกำรเป็นผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคล พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 
และประทับตรำนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
แทน) 

13) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทน
นิติบุคคลผู้มอบ
อ ำนำจ พร้อมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
แทน) 

14) หนังสือมอบอ ำนำจ
ให้ท ำกำรแทน พร้อม
ปิดอำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
แทน) 

15) ส ำเนำบัตรประจ ำตัว
ประชำชนของผู้รับ
มอบอ ำนำจ ผู้ยื่นค ำ
ร้องแทน พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถูกต้องง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค ำร้องเป็น
นิติบุคคล และผู้มี
อ ำนำจจัดกำรแทนนิติ
บุคคลมอบให้บุคคล
อื่นเป็นผู้ยื่นค ำร้อง
แทน) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิม่เตมิ 
หนว่ยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจรงิ 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หนว่ยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ไม่พบเอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
 

16.  คำ่ธรรมเนยีม 
1) หนงัสอือนุญำตใหป้ดิ ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกำศหรอืใบปลวิเพือ่กำรโฆษณำที่เปน็กำรคำ้  

คำ่ธรรมเนยีม 200 บำท 
หมำยเหตุ -   

2) หนงัสอือนุญำตใหป้ดิ ทิง้ หรอืโปรยแผน่ประกำศหรอืใบปลวิเพือ่กำรโฆษณำอืน่ๆ ทีไ่มเ่ปน็กำรคำ้  
คำ่ธรรมเนยีม 100 บำท 
หมำยเหตุ - 
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17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง เลขที่ 119 หมู่ 9 ต ำบลบุกระสัง อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210 

โทรศัพท์ 0-4466-6398  โทรสำร 0-4466-6397 Website : www.bukrasang.go.th 
หมำยเหตุ - 

2) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บริกำรประชำชน ส ำนักปลัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18.  ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคู่มอืกำรกรอก  
1) แบบฟอร์ม รส.1 

- 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 
 
 
 
 

วนัที่พมิพ ์ 17/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส ำนักงำน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท ำโดย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบุกระสัง 

อ ำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์  
สถ.มท. 

อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 

 


