
1/9 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลบางมะพร้าว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: ส านกัปลดั องค์การบริหารสว่นต าบลบางมะพร้าว อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน    0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 26/07/2015 16:43  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารสว่นต าบลบางมะพร้าว หมูท่ี่ 3 อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร  86110 
โทรศพัท์ 077-630400-1  
ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
 ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะจะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีและต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาตด้วยเว้น
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แตเ่ป็นการกระท าของราชการสว่นท้องถ่ินราชการสว่นอ่ืนหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้หรือเป็น
การโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศณสถานท่ีซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินจดัไว้เพ่ือการนัน้หรือเป็นการโฆษณาในการ
เลือกตัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภานิตบิญัญตัแิหง่รัฐสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ินและการ
โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้เพ่ือให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครองอาคารช่ือ
อาคารเลขท่ีอาคารหรือข้อความอ่ืนเก่ียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร   กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียง
เลือกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆรวมอยูด้่วยจะต้องขออนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนีด้้วยเชน่กนั  การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดย
ไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือได้รับอนญุาตแตม่ิได้ปฏิบตัิให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการรับอนญุาตเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือให้ผู้ โฆษณา
ปลดรือ้ถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือภาพนัน้ภายในเวลาท่ีก าหนดและหากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพท่ีมี
ผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนหรือลามกอนาจารเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจปลดถอนขดูลบหรือล้างข้อความหรือภาพนัน้ได้เองโดยคิดคา่ใช้จ่ายจากผู้ โฆษณาตามท่ีได้ใช้จา่ยไป
จริง เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีจะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิว
ในท่ีสาธารณะในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีค ารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บปลดรือ้ถอนขดูลบหรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเร่ืองใดต้องได้รับอนมุตัข้ิอความหรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณาหรือจะต้อง
ปฏิบตัิตามกฎหมายใดต้องได้รับอนมุตัิหรือได้ปฏิบตัติามกฎหมายนัน้แล้วอาทิการขออนญุาตเลน่การพนนัการขอ
อนญุาตเร่ียไรการขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้เป็นต้น 
(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการตดิตัง้ปา้ยโฆษณาต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณท่ีห้ามติดตัง้ปา้ยโฆษณาซึง่ได้แก่บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะวงเวียนอนสุาวรีย์สะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดินข้ามเกาะกลางถนนสวนหย่อม
สวนธารณะถนนต้นไม้และเสาไฟฟ้าซึง่อยูใ่นท่ีสาธารณะเว้นแตเ่ป็นการติดตัง้เพ่ือพระราชพิธีรัฐพิธีหรือการต้อนรับราช
อาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
ในการอนญุาตเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาตและต้อง
ก าหนดอายขุองหนงัสืออนญุาตภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี  ้
(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้าครัง้ละไมเ่กิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาท่ีไมเ่ป็นการค้าครัง้และไมเ่กิน 30 วนั 
เม่ือได้รับอนญุาตแล้วให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีโดย
แสดงเลขท่ีและวนัเดือนปีท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
การโฆษณาด้วยการปิดทิง้หรือโปรยแผน่ประกาศหรือใบปลิวในท่ีสาธารณะโดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
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หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีหรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาตต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้าพนับาท 
หมายเหต ุ: 
กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนและไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ในขณะนัน้ 
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนัพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิหากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนดผู้ รับค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค าขอ
หรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทึกสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
กรณีมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึง่จะต้องมีการแก้ไขค าร้องข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือแผ่น
ปลิวหรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อนจะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลท่ีไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนันบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้องแตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 
หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขอย่ืนค าร้องขอ
อนญุาตพร้อมเอกสาร
หลกัฐานเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบล    
บางมะพร้าว  

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล..(ระบช่ืุอ) 
องค์การบริหาร
สว่นต าบล.(ระบุ
ช่ือ) 
เมืองพทัยา) 

2) 
 
 
 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจ
อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบล    
บางมะพร้าว 
จงัหวดัชมุพร 

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

องค์การบริหาร
สว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) 
เมืองพทัยา 
) 

3) 
 
 
 
 
 
 
 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบล    
บางมะพร้าว 

(หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบคือ
เทศบาล.....(ระบุ
ช่ือ) 
องค์การบริหาร
สว่นต าบล
.....(ระบช่ืุอ) 
เมืองพทัยา  ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
 
 

แบบค าร้องขอ
อนญุาตโฆษณา 
(แบบร.ส.1) 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีจะปิดทิง้หรือ
โปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 
 
 
 

ตวัอยา่งของแผน่
ประกาศหรือ
ใบปลิวท่ีจะ
โฆษณา 

- 2 0 ชดุ - 

4) 
 
 
 
 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ย่ืนค าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
และย่ืนค าร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 
 
 
 
 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ขออนญุาตพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค าร้องแทน) 

6) 
 
 
 

หนงัสือมอบ
อ านาจให้ท าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค าร้องแทน) 

7) 
 
 
 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
ย่ืนแทนพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นบคุคลธรรมดา
แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค าร้องแทน) 

8) 
 
 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 
 

นิตบิคุคลซึง่ผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
รับรองส าเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บคุคล 

แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค าร้องด้วย
ตนเอง) 

9) 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค าร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคลผู้
ย่ืนค าร้องพร้อม
รับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค าร้องด้วย
ตนเอง) 

11) 
 

ส าเนาหลกัฐาน
หนงัสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิคุคลซึง่ผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค าร้อง
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองส าเนา
ถกูต้องและ
ประทบัตรานิติ
บคุคล 

แทน) 

12) 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาหลกัฐาน
แสดงการเป็นผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง
และประทบัตรา
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค าร้อง
แทน) 

13) 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้ มี
อ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคลผู้
มอบอ านาจ
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค าร้อง
แทน) 

14) 
 
 
 
 

หนงัสือมอบ
อ านาจให้ท าการ
แทนพร้อมปิด
อากรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค าร้อง
แทน) 

15) 
 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค าร้อง
เป็นนิติบคุคลและ
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

ประชาชนของ
ผู้ รับมอบอ านาจ
ผู้ ย่ืนค าร้องแทน
พร้อมรับรอง
ส าเนาถกูต้องง 

ผู้ มีอ านาจจดัการ
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค าร้อง
แทน) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  

ค่าธรรมเนียม200 บาท 
หมายเหตุ - 
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิดทิง้หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอ่ืนๆท่ีไม่เป็นการค้า  
ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลบางมะพร้าว หมูท่ี่ 3 อ าเภอหลงัสวน จงัหวดัชมุพร  86110 

โทรศพัท์ 077-630400-1 

เว็บไซต์  https://www.bangmaphraow.go.th   

E-Mail  bangmaphraow.helpme@gmail.com  
หมายเหตุ  - 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์ม รส.1 

 
 
19. หมายเหตุ    - 
 

วันท่ีพมิพ์ 19/09/2563 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย นางสาวศศชิา สขุยพุกัตร์ 
อนุมัตโิดย นายสนัต์ ฉิมหาด 
เผยแพร่โดย พนัจา่เอก ช านาญ ข าอนนัต์ 

 
 

 
 


