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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรโฆษณำด้วยกำรปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศ หรือใบปลิวในท่ีสำธำรณะ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์

ธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ กฎกระทรวง พ.ศ. 2535 ออกตามความใน พ.ร.บ.รักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  7 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองนอ้ย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
พระราชบญัญตัรัิกษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การโฆษณาด้วย
การปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ จะกระท าได้ตอ่เม่ือได้รับหนงัสืออนญุาตจากเจ้าพนกังาน
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ท้องถ่ิน หรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี และต้องปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาตด้วย 
เว้นแต ่เป็นการกระท าของราชการสว่นท้องถ่ิน ราชการสว่นอ่ืน หรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนว่ยงานท่ีมีอ านาจกระท าได้ 
หรือเป็นการโฆษณาด้วยการปิดแผน่ประกาศ ณ สถานท่ีซึง่ราชการสว่นท้องถ่ินจดัไว้เพ่ือการนัน้ หรือเป็นการโฆษณาใน
การเลือกตัง้ตามกฎหมายวา่ด้วยการเลือกตัง้สมาชิกสภานิตบิญัญัตแิหง่รัฐ สมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถ่ิน และ
การโฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือต้นไม้ เพ่ือให้ทราบช่ือเจ้าของผู้ครอบครอง
อาคาร ช่ืออาคาร เลขท่ีอาคาร หรือข้อความอ่ืนเก่ียวกบัการเข้าไปและออกจากอาคาร 
 กรณีแผน่ประกาศหรือใบปลิวในการหาเสียงเลือกตัง้ท่ีมีการโฆษณาทางการค้าหรือโฆษณาอ่ืนๆ รวมอยู่ด้วย จะต้องขอ
อนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายนีด้้วยเชน่กนั 
 การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือได้รับอนญุาตแตม่ิได้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดในการรับอนญุาต เจ้า
พนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจสัง่เป็นหนงัสือให้ผู้ โฆษณาปลด รือ้ ถอน ขดู ลบ หรือล้างข้อความหรือ
ภาพนัน้ภายในเวลาท่ีก าหนด และหากเป็นกรณีท่ีมีข้อความหรือภาพท่ีมีผลกระทบตอ่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม
อนัดีของประชาชน หรือลามกอนาจาร เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจปลด ถอน ขดู ลบ หรือล้าง
ข้อความ หรือภาพนัน้ได้เองโดยคดิคา่ใช้จา่ยจากผู้ โฆษณาตามท่ีได้ใช้จา่ยไปจริง 
 เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี จะอนญุาตให้โฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผน่ประกาศ หรือใบปลิวใน
ท่ีสาธารณะ ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้
(1) ข้อความหรือภาพในแผน่ประกาศหรือใบปลิวไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
(2) มีค ารับรองของผู้ขออนญุาตวา่จะเก็บ ปลด รือ้ถอน ขดู ลบ หรือล้างแผน่ประกาศหรือใบปลิวเม่ือหนงัสืออนญุาต
หมดอาย ุ
(3) ในกรณีท่ีมีกฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเร่ืองใดต้องได้รับอนมุตัข้ิอความ หรือภาพท่ีใช้ในการโฆษณา หรือ
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายใด ต้องได้รับอนมุตัหิรือได้ปฏิบตัิตามกฎหมายนัน้แล้ว อาทิ การขออนญุาตเลน่การพนนั การ
ขออนญุาตเร่ียไร การขออนญุาตแสดงมหรสพงิว้ เป็นต้น 
(4) ในกรณีท่ีเป็นการโฆษณาด้วยการตดิตัง้ป้ายโฆษณา ต้องไมอ่ยูใ่นบริเวณท่ีห้ามติดตัง้ป้ายโฆษณา ซึง่ได้แก่ บริเวณ
คร่อมถนนหรือทางสาธารณะ วงเวียน อนสุาวรีย์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอยคนเดนิข้ามเกาะกลางถนน 
สวนหย่อม สวนธารณะ ถนน ต้นไม้ และเสาไฟฟ้าซึง่อยู่ในท่ีสาธารณะ เว้นแตเ่ป็นการตดิตัง้เพ่ือพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ
การต้อนรับราชอาคนัตกุะหรือแขกเมืองของรัฐบาล 
 ในการอนญุาต เจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี ต้องแสดงเขตท้องท่ีท่ีอนญุาตไว้ในหนงัสืออนญุาต และต้อง
ก าหนดอายขุองหนงัสืออนญุาต ภายใต้หลกัเกณฑ์ดงันี ้
(1) การโฆษณาท่ีเป็นการค้า ครัง้ละไมเ่กิน 60 วนั 
(2) การโฆษณาท่ีไมเ่ป็นการค้า ครัง้และไมเ่กิน 30 วนั 
 เม่ือได้รับอนญุาตแล้ว ให้ผู้ รับอนญุาตแสดงข้อความวา่ได้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี 
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โดยแสดงเลขท่ี และวนั เดือน ปี ท่ีได้รับหนงัสืออนญุาตลงในแผน่ประกาศหรือใบปลิวด้วย 
 การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในท่ีสาธารณะ โดยไมไ่ด้รับอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินหรือพนกังานเจ้าหน้าท่ี หรือฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีก าหนดในหนงัสืออนญุาต ต้องระวางโทษปรับไมเ่กินห้า
พนับาท 
 
หมายเหต ุ: 
 
      กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ 
ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนดระยะเวลาให้ 
ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผู้ รับค าขอ 
จะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 
      พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอและยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไขค า
ขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเตมิครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
 
      กรณีมีข้อขดัข้องเก่ียวกบัการพิจารณาอนญุาตซึง่จะต้องมีการแก้ไขค าร้อง ข้อความ หรือภาพในแผ่นประกาศหรือ
แผน่ปลิว หรือพบในภายหลงัวา่ผู้ขออนญุาตจะต้องด าเนินการตามกฎหมายอ่ืนก่อน จะแจ้งเหตขุดัข้องหรือเหตผุลท่ีไม่
สามารถออกหนงัสืออนญุาตให้ผู้ขออนญุาตทราบภายใน 3 วนั นบัแตว่นัตรวจพบข้อขดัข้อง แตจ่ะไมเ่กิน 7 วนั 
 
      หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แหง่พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ ย่ืนค าขอย่ืนค าร้องขอ
อนญุาต พร้อมเอกสาร
หลกัฐาน เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบ 
 

4 ชัว่โมง องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เสนอเร่ืองให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน หรือพนกังาน
เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอ านาจ
อนญุาตได้พิจารณา 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาออกหนงัสือ
อนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลคลอง
น้อย อ าเภอเมือง
สรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์
ธานี 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   7 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบค ำร้องขอ - 1 0 ฉบบั - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุำตโฆษณำ 
(แบบ  ร.ส.1) 

2) 

แผนผงัแสดงเขต
ท่ีจะปิด ทิง้ หรือ
โปรยแผ่น
ประกำศหรือ
ใบปลิว 

- 2 0 ชดุ - 

3) 

ตวัอยำ่งของแผน่
ประกำศหรือ
ใบปลิวท่ีจะ
โฆษณำ 

- 2 0 ชดุ - 

4) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
ย่ืนค ำร้อง พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

- 0 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นบคุคลธรรมดำ 
และย่ืนค ำร้องด้วย
ตนเอง) 

5) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้
ขออนญุำต 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นบคุคลธรรมดำ 
แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค ำร้องแทน) 

6) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจให้ท ำกำร
แทน พร้อมปิด
อำกรแสตมป์ 

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นบคุคลธรรมดำ 
แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค ำร้องแทน) 

7) 
ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นบคุคลธรรมดำ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประชำชนของผู้
ย่ืนแทน พร้อม
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง 

แตม่อบให้บคุคล
อ่ืนย่ืนค ำร้องแทน) 

8) 

ส ำเนำหลกัฐำน
หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิคุคล ซึง่ผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง และ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 

- 1 1 ชดุ (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค ำร้องด้วย
ตนเอง) 

9) 

ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงกำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
และประทบัตรำ
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค ำร้องด้วย
ตนเอง) 

10) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล ผู้
ย่ืนค ำร้อง พร้อม
รับรองส ำเนำ

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลเป็น
ผู้ ย่ืนค ำร้องด้วย
ตนเอง) 



7/9 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ถกูต้อง 

11) 

ส ำเนำหลกัฐำน
หนงัสือรับรอง
กำรจดทะเบียน
นิตบิคุคล ซึง่ผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
รับรองส ำเนำ
ถกูต้อง และ
ประทบัตรำนิติ
บคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค ำร้อง
แทน) 

12) 

ส ำเนำหลกัฐำน
แสดงกำรเป็นผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 
และประทบัตรำ
นิตบิคุคล 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค ำร้อง
แทน) 

13) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของผู้ มี
อ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคลผู้
มอบอ ำนำจ 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้อง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค ำร้อง
แทน) 

14) 
หนงัสือมอบ
อ ำนำจให้ท ำกำร

- 1 0 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แทน พร้อมปิด
อำกรแสตมป์ 

ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค ำร้อง
แทน) 

15) 

ส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนของ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 
ผู้ ย่ืนค ำร้องแทน 
พร้อมรับรอง
ส ำเนำถกูต้องง 

- 0 1 ฉบบั (กรณีผู้ ย่ืนค ำร้อง
เป็นนิติบคุคล และ
ผู้ มีอ ำนำจจดักำร
แทนนิติบคุคล
มอบให้บคุคลอ่ืน
เป็นผู้ ย่ืนค ำร้อง
แทน) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ไม่พบเอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำที่เป็นกำรค้ำ  

 
 ค่ำธรรมเนียม 200 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

2) หนังสืออนุญำตให้ปิด ทิง้ หรือโปรยแผ่นประกำศหรือใบปลิวเพื่อกำรโฆษณำอ่ืนๆ ที่ไม่เป็นกำรค้ำ  
 ค่ำธรรมเนียม 100 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์ด ารงธรรมองค์การบริหารสว่นต าบลคลองน้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสุ

ราษฎร์ธานี โทร. 0-7731-8036-7 หรือ www.klongnoi.go.th 
หมายเหตุ (เลขที ่9 หมู่ที ่3 ต าบลคลองนอ้ย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 84000) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบฟอร์ม รส.1 

- 
 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลคลอง

น้อย อ าเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี 
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


