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คู่มือส าหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษา

ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  7 วัน  

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 14:42  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรศัพท์หมายเลข 

054-797102 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบุระยะเวลาท่ีให้บริการจริง) 
) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การ
โฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับหนังสือ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
ก าหนดในหนังสืออนุญาตด้วย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น ราชการส่วนอ่ืน หรือ
รัฐวิสาหกิจหรือของหน่วยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้ หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผ่นประกาศ ณ สถานท่ีซึ่ง
ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้เพื่อการนั้น หรือเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการโฆษณาด้วยการปิดประกาศ
ของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพื่อให้ทราบชื่อเจ้าของผู้ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่
อาคาร หรือข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 
 กรณีแผ่นประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอื่นๆ รวมอยู่ด้วย 
จะต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนี้ด้วยเช่นกัน 
 การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน
การรับอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้โฆษณาปลด รื้อ ถอน 
ขูด ลบ หรือล้างข้อความหรือภาพนั้นภายในเวลาท่ีก าหนด และหากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพท่ีมี
ผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือ
พนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรือล้างข้อความ หรือภาพนั้นได้เองโดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้
โฆษณาตามท่ีได้ใช้จ่ายไปจริง 
 เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี จะอนุญาตให้โฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือ
ใบปลิวในท่ีสาธารณะ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ข้อความหรือภาพในแผ่นประกาศหรือใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน 
(2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด ร้ือถอน ขูด ลบ หรือล้างแผ่นประกาศหรือใบปลิวเมื่อหนังสือ
อนุญาตหมดอาย ุ
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติข้อความ หรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณา 
หรือจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนุมัติหรือได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแล้ว อาทิ การขออนุญาตเล่น
การพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาตแสดงมหรสพงิ้ว เป็นต้น 
(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการติดตั้งป้ายโฆษณา ต้องไม่อยู่ในบริเวณท่ีห้ามติดตั้งป้ายโฆษณา ซึ่งได้แก่ 
บริเวณคร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดินข้ามเกาะ
กลางถนน สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในท่ีสาธารณะ เว้นแต่เป็นการติดตั้งเพื่อ
พระราชพิธี รัฐพิธี หรือการต้อนรับราชอาคันตุกะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
 ในการอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี ต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนุญาตไว้ในหนังสืออนุญาต 
และต้องก าหนดอายุของหนังสืออนุญาต ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้ 
(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้า ครั้งละไม่เกิน 60 วัน 
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(2) การโฆษณาท่ีไม่เป็นการค้า คร้ังและไม่เกิน 30 วัน 
 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสืออนุญาตลงในแผ่นประกาศหรือใบปลิวด้วย 
 การโฆษณาด้วยการปิด ท้ิง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าท่ี หรือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในหนังสืออนุญาต ต้องระวาง
โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
 
หมายเหตุ : 
 
      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน และไม่อาจแก้ไข/เพิ่มเติม
ได้ในขณะนั้น 
ผู้รับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลักฐานร่วมกัน พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ 
ผู้ยื่นค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติม หากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเติมได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผู้รับค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
      พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบันทึกสองฝ่ายนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 
      กรณีมีข้อขัดข้องเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่น
ประกาศหรือแผ่นปลิว หรือพบในภายหลังว่าผู้ขออนุญาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอื่นก่อน จะแจ้ง
เหตุขัดข้องหรือเหตุผลท่ีไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบ
ข้อขัดข้อง แต่จะไม่เกิน 7 วัน 
 
      หน่วยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตาม
มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 



4/9 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ยื่นค าขอยื่นค าร้องขอ
อนุญาต พร้อมเอกสาร
หลักฐาน เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
 

4 ชั่วโมง เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือพนักงาน
เจ้าหน้าท่ีผู้มีอ านาจ
อนุญาตได้พิจารณา 
 

1 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา   
) 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนังสือ
อนุญาต 
 

5 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ คือ 
เทศบาล.....(ระบุ
ชื่อ) 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล
.....(ระบุชื่อ) 
เมืองพัทยา  ) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
แบบค าร้องขอ
อนุญาตโฆษณา 
(แบบ  ร.ส.1) 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังแสดง
เขตท่ีจะปิด ท้ิง 
หรือโปรยแผ่น
ประกาศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชุด - 

3) 

ตัวอย่างของ
แผ่นประกาศ
หรือใบปลิวท่ีจะ
โฆษณา 

- 2 0 ชุด - 

4) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
ยื่นค าร้อง 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคล
ธรรมดา และยื่น
ค าร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
ขออนุญาต 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคล
ธรรมดา แต่มอบ
ให้บุคคลอื่นยื่น
ค าร้องแทน) 

6) 

หนังสือมอบ
อ านาจให้ท า
การแทน พร้อม
ปิดอากร
แสตมป ์

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคล
ธรรมดา แต่มอบ
ให้บุคคลอื่นยื่น
ค าร้องแทน) 

7) 
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นบุคคล
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ประชาชนของผู้
ยื่นแทน พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้อง 

ธรรมดา แต่มอบ
ให้บุคคลอื่นยื่น
ค าร้องแทน) 

8) 

ส าเนาหลักฐาน
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผู้มี
อ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถูกต้อง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

- 1 1 ชุด (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนติิ
บุคคลเป็นผู้ย่ืน
ค าร้องด้วย
ตนเอง) 

9) 

ส าเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้
มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
และประทับตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ย่ืน
ค าร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล 
ผู้ยื่นค าร้อง 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลเป็นผู้ย่ืน
ค าร้องด้วย
ตนเอง) 

11) ส าเนาหลักฐาน - 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งผู้มี
อ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล
รับรองส าเนา
ถูกต้อง และ
ประทับตรานิติ
บุคคล 

เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

12) 

ส าเนาหลักฐาน
แสดงการเป็นผู้
มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคล 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
และประทับตรา
นิติบุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

13) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของผู้
มีอ านาจจัดการ
แทนนิติบุคคลผู้
มอบอ านาจ 
พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

14) 

หนังสือมอบ
อ านาจให้ท า
การแทน พร้อม
ปิดอากร
แสตมป ์

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้
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ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ยื่นค าร้องแทน) 

15) 

ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชนของ
ผู้รับมอบ
อ านาจ ผู้ยื่นค า
ร้องแทน พร้อม
รับรองส าเนา
ถูกต้องง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู้ยื่นค าร้อง
เป็นนิติบุคคล 
และผู้มีอ านาจ
จัดการแทนนิติ
บุคคลมอบให้
บุคคลอื่นเป็นผู้
ยื่นค าร้องแทน) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า  

 
 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวเพื่อการโฆษณาอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นการค้า  
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาล...../อบต. ...../เมืองพัทยา (ระบุชื่อหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายให้รับ

เรื่องร้องเรียน) หมายเลขโทรศัพท์ ...................................หรือ.................................. (ระบุช่องทางอื่นๆ 
ถ้าม)ี 
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หมายเหตุ - 
2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรศัพท์

หมายเลข 054-797102 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรศัพท์
หมายเลข 054-797102 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์ม รส.1 

- 
 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ 27/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


