
คู่มือส าหรับประชาชน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

๑. ชื่อกระบวนงาน : การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ  

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว 

๔. หมวดหมู่ของงานบริการ : การอนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง :  

๖. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

๗. พื้นที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า  

๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  : พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น

ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

๙. ข้อมูลสถติิ :  

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด 0  

๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] :  

๑๑. ช่องทางการให้บริการ :  

สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  วันจันทร์ ถึง ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแตเ่วลา 08.30  –

16.30 น. (มีพักเที่ยง)  

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 1.พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

ก าหนดให้การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ จะกระท าได้ต่อเมื่อ

ได้รับหนังสืออนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสอือนุญาตดว้ย เว้นแต่ เป็นการกระท าของราชการส่วนท้องถิ่น 

ราชการส่วนอื่น หรอืรัฐวิสาหกิจหรอืของหน่วยงานที่มีอ านาจกระท าได้ หรอืเป็นการโฆษณาด้วยการปิด

แผ่นประกาศ ณ สถานที่ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจัดได้เพื่อการน้ัน หรอืเป็นการโฆษณาในการเลือกตั้งตาม

กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกสภานิตบิัญญัติแหง่รัฐสมาชิกสภาท้องถิ่นหรอืผูบ้ริหารท้องถิ่น และการ

โฆษณาด้วยการปิดประกาศของเจ้าของหรอืผูค้รอบครองอาคารหรอืต้นไม ้เพื่อให้ทราบชื่อเจา้ของผู้

ครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่อาคาร หรอืข้อความอื่นเกี่ยวกับการเข้าไปและออกจากอาคาร 

 2. กรณีแผ่นประกาศหรอืใบปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มกีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอื่นๆ 

รวมอยู่ด้วยจะต้องขออนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ตามกฎหมายนี้ดว้ยเช่นกัน 

 

 

 



-2- 

 3. การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ หรอืได้รับอนุญาตแต่มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการรับอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจสั่งเป็นหนังสอืให้ผู้

โฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรอืล้างขอ้ความหรอืภาพนั้นภายในเวลาที่ก าหนด และหากเป็นกรณีที่มี

ข้อความหรอืภาพที่มผีลกระทาบต่อความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรมอันดขีองประชาชน หรอืลามกอนาจาร 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่มอี านาจปลด ถอน ขูด ลบ หรอืล้างขอ้ความ หรอืภาพนั้นได้เอง

โดยคิดค่าใช้จ่ายจากผู้โฆษณาตามที่ได้ใชจ้า่ยไปจรงิ 

 4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ จะอนุญาตใหโ้ฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอื โปรยผา่น

ประกาศหรอืใบปลิวในที่สาธารณะ ในกรณีดังตอ่ไปนี้ 

 (1) ข้อความหรอืภาพในแผ่นประกาศหรอืใบปลิวไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรอืศลีธรรม

อันดีของประชาชน 

 (2) มีค ารับรองของผู้ขออนุญาตว่าจะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรอืล้างแผน่ประกาศหรอืใบปลิว

เมื่อหนังสอือนุญาตหมดอายุ 

 (3) ในกรณีที่มกีฎหมายก าหนดให้การโฆษณาในเรื่องใดต้องได้รับอนุมัติขอ้ความ หรอืภาพที่ใชใ้น

การโฆษณาหรอืจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายใด ตอ้งได้รับอนุมัติหรอืได้ปฏิบัติตามกฎหมายนั้นแลว้ อาทิ การ

ขออนุญาตเล่นการพนัน การขออนุญาตเรี่ยไร การขออนุญาต 

 (4) ในกรณีที่เป็นการโฆษณาด้วยการตดิตั้งป้ายโฆษณา ตอ้งไม่อยู่ในบริเวณที่ห้ามตดิตั้งป้าย

โฆษณา ซึ่งได้แก่บริเวณคร่อมถนน หรือทางสาธารณะ วงเวียน อนุสาวรยี์ สะพาน สะพานลอย สะพานลอย

คนเดินข้ามเกาะกลางถนน สวนหย่อม สวนสาธารณะ ถนน ตน้ไม้ และเสาไฟฟ้าซึ่งอยู่ในที่สาธารณะ เว้นแต่

เป็นการตดิตั้งเพื่อพระราชพิธี รัฐพิธี หรอืการตอ้นรับราชอาคันตุกะหรอืแขกเมืองของรัฐบาล 

 5. ในการขออนุญาต เจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ ต้องแสดงเขตท้องที่ที่อนุญาตไว้ใน

หนังสืออนุญาต และตอ้งก าหนดอายุของหนังสอือนุญาต ภายใต้หลักเกณฑด์ังนี้ 

 (1) การโฆษณาที่เป็นการค้า ครัง้ละไม่เกิน  60 วัน  

 (2) การโฆษณาที่ไม่เป็นการค้า ครัง้ละไม่เกิน 30 วัน  

 6. เมื่อได้รับอนุญาตแลว้ ให้ผู้รับอนุญาตแสดงข้อความว่าได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่น

หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่โดยแสดงเลขที่ และวัน เดือน ปี ที่ได้รับหนังสอือนุญาตลงในผ่านประกาศหรอืใบปลิว

ด้วย 

 7. การโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ โดยไม่ได้รับ

อนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ หรอืฝา่ฝนืไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสอื

อนุญาต ต้องรางโทษปรับไม่เกินหา้พันบาท 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภท 

ขั้นตอน 

รายละเอียดขั้นตอนการบรกิาร ระยะเวลา ส่วนงาน/หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ

เอกสาร 

ผูท้ี่ประสงค์จะขออนุญาตโฆษณา

ด้วยการปิด ทิง้หรอืโปรยแผ่น

ประกาศ หรอืใบปลิวในที่

สาธารณะยื่นค าร้องขออนุญาต 

พร้อมเอกสารหลักฐาน

ประกอบการขออนุญาต (ระบุ

ระยะเวลา) 

1 วัน ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

2 การตรวจสอบ

เอกสาร 

เจ้าหนา้ที่ตรวจสอ บค ารอ้งขอ

อนุญาต และเอกสารหลักฐาน

ประกอบการขออนุญาต (ระบุ

ระยะเวลา) 

1 วัน ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

3 ขั้นตอนการพิจารณา เสนอเรื่องให้เจา้พนักงานท้องถิ่น 

หรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ผู้มอี านาจ

อนุญาตได้พิจารณา (ระบุ

ระยะเวลา)  

2 วัน ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

4 ขั้นตอนการอนุมัต ิ การพิจารณาและการออกหนังสอื

อนุญาต (ระบุระยะเวลา) 

1 วัน ส านักงานปลัด

องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

 

หมายเหตุ : กรณีมขี้อขัดขอ้งเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาตซึ่งจะต้องมีการแก้ไขค ารอ้ง ข้อความ หรอืภาพ

ในแผน่ประกาศหรอืแผ่นปลิว หรอืพบในภายหลังว่าผูข้ออนุญาตจะต้องด าเนนิการตามกฎหมายอื่นก่อน 

จะแจ้งเหตุขัดข้องหรอืเหตุผลที่ไม่สามารถออกหนังสืออนุญาตให้ผู้ขออนุญาตทราบภายใน  3 วัน นับแต่วัน

ตรวจพบข้อขัดข้อง แตจ่ะไม่เกิน 7 วัน นับแต่วันยื่นค าร้องขออนุญาตเจา้พนักงานท้องถิ่น หรอืพนักงาน

เจ้าหนา้ที่ผู้มอี านาอนุญาต หรอืผูไ้ด้รับมอบอ านาจตามกฎหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วัน 
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14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  

14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ (พร้อมระบุจ ำนวนเอกสำรที่ตอ้งมำยื่น)  

ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

1 ส าเนา บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- - 1 ฉบับ  

2 ส าเนาทะเบียนบ้าน - - 1 ฉบับ  

14.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

1 แบบค ารอ้งขออนุญาต

โฆษณา (แบบ ร.ส.1) 

- 1 - ชุด  

2 แผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิง้ 

หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอื

ใบปลิว 

- 1 - ชุด  

3 ตัวอย่างของแผน่ประกาศ

หรอืใบปลิวที่จะโฆษณา 

- 2 - ชุด  

4 กรณีผูย้ื่นค าร้องเป็นบุคคล

ธรรมดา และยื่นด้วยค ารอ้ง

ตนเอง 

- ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ยื่นค ารอ้ง 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

- - 1 ชุด  

5 กรณีผูย้ื่นค าร้องเป็นบุคคล

ธรรมดา แตม่อบใหบุ้คคล

อื่นยื่นค าร้องแทน 

- - 1 ชุด  
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ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

 - ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ขออนุญาต 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

- หนังสือมอบอ านาจให้ท า

การแทน พรอ้มปิดอากร

แสตมป์   

- ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้ยื่นแทน 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง   

     

6 กรณีผูย้ื่นค าร้องเป็นนิติ

บุคคล และผูม้ีอ านาจ

จัดการแทนนิติบุคคลมอบ

ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นค าร้อง

แทน 

- ส าเนาหลักฐานหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล ซึ่งผูม้ีอ านาจจัดการ

แทนนิตบิุคคลรับรองส าเนา

ถูกต้อง และประทับตรานิติ

บุคคล   

- ส าเนาหลักฐานแสดงการ

เป็นผู้มอี านาจจัดการแทน

นิตบิุคคล พร้อมรับรอง

ส าเนาถูกต้อง และ

ประทับตรานิตบิุคคล 

- ส าเนาบัตรประชาชนของ

ผูม้ีอ านาจจัดการแทนนิติ

บุคคลผู้มอบอ านาจพร้อม

รับรองส าเนาถูกต้อง   

- - 1 ชุด  
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ที่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร 

 

หมายเหตุ 

 

  - หนังสือมอบอ านาจให้ท า

การแทน พรอ้มปิดอากร

แสตมป์   

- ส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนของผู้รับมอบ

อ านาจ ผูย้ื่นค าร้องแทน 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

     

๑5. ค่าธรรมเนียม  

 1. หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาที่เป็นการค้า ฉบับ

ละ  200 บาท 

 2.  หนังสืออนุญาตให้ปิด ทิ้ง หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวเพื่อการโฆษณาอื่นๆที่ไม่เป็นการค้า  

ฉบับละ  100 บาท 

 3.  แผ่นประกาศหรอืแผ่นปลิวในการหาเสียงเลือกตั้งที่มกีารโฆษณาที่เป็นการค้าหรอืโฆษณาอื่นๆ

รวมอยู่ด้วย จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ 1 หรอืข้อ 2 แล้วแต่กรณ ี

๑6. ช่องทางการร้องเรียน  

 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า อ าเภอ

กบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 25240 โทร 0 3757 5260 โทรสาร 0 3757 5270 

 2) 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) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (ตัวอย่าง)  

 1. แบบฟอร์ม ร.ส.1  

 2. ) แบบ นส.3/1 หนังสือแจง้ความบกพร่องและรายการเอกสารหรอืหลักฐานที่ต้องน ามายื่น

เพิ่มเติม ตามมาตรา 8  แหง่พระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง

ราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจง้ภายในวันที่มายื่นค าขอใบอนุญาตหรอืขอต่อใบอนุญาต  
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แบบ ร.ส.1 

ค าร้องขออนุญาตโฆษณา 

เขียนที.่................................................... 

วันที.่...........เดือน...................................พ.ศ. ..............  

  ข้าพเจ้า..............................................................อายุ....................ปี  สัญชาติ.....................  

อยู่บ้านเลขที.่...............ตรอก/ซอย............................................... .ถนน........................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต..............................................................................  

จังหวัด.................................................................โทรศัพท์....................................................  

  ขอยื่นค าร้องต่อเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ ขออนุญาตท าการโฆษณาโดย

ปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิว ณ ที่ ......................................................................................ซึ่ง

ตั้งอยู่เลขที.่.............ตรอก/ซอย.............................ถนน............................ต าบล/แขวง

....................................อ าเภอ/เขต............................................จังหวัด................................................... 

  ได้เสนอแผนผังแสดงเขตที่จะปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลิวและบริเวณใกล้เคียง

และตัวอย่างของแผน่ประกาศหรอืใบปลิวที่จะโฆษณาจ านวน  ๒ ชุดมาด้วยแล้ว 

  ขอรับรองว่าเมื่อครบก าหนดเวลาในหนังสอือนุญาตแล้ว จะเก็บ ปลด รื้อถอน ขูด ลบ หรอื

ล้างแผน่ประกาศหรอืใบปลิวออกจากบริเวณดังกล่าว 

 

       (ลงช่ือ)..........................................................  

                                                                                                ผูข้ออนุญาต 

 

หมายเหตุ  ขอ้ความใดไม่ใช้ให้ขดีฆ่าออก 

 

ความเห็นของเจ้าหนา้ที่ 

................................................................................................................................................................... 

                

                                                                        (ลงช่ือ)..........................................................  

                                                                                             (ต าแหน่ง)  

 

ค าสั่งของเจา้พนักงานท้องถิ่นหรอืพนักงานเจ้าหนา้ที่ 

...................................................................................................................................................................  

                

                                                                    (ลงช่ือ)..........................................................  

                                                                                               (ต าแหน่ง)  
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ส่วนของเจ้าหน้าที่ 

ใบรับค าขอการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ  

เลขที.่..................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ....................  

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ  

     ไม่ครบ  

     1).....................................................................................  

     2).....................................................................................  

     3).....................................................................................  

 

      (ลงช่ือ)……………………………………….…….  

                                                                    (..............................................)  

                                                         ต าแหน่ง...............................................  

----------------------------------------------------------------------------   

ส่วนของผู้ขอรับใบอนุญาต 

ใบรับค าขอการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ  

 (กรณขี้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ินถงึแก่กรรม)  

เลขที.่..................................................ได้รับเรื่องเมื่อวันที่.............เดือน......................พ.ศ. ....................  

ตรวจสอบแล้ว เอกสารหลักฐาน  ครบ  

     ไม่ครบ  

     1).....................................................................................  

     2).....................................................................................  

     3).....................................................................................  

 

      (ลงช่ือ)……………………………………….…….  

                                                                    (..............................................)  

                                                         ต าแหน่ง...............................................  
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เอกสารหมายเลข 2  

หนังสือแจ้งความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ต้องมายื่นเพิ่มเติม 

ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

ซึ่งต้องจัดท าหนังสือแจ้งภายในวันที่มายื่นค าขอ 

 

                              

 

ที.่.........../................                                                      ส านักงาน...............................................  

                                                                               วันที.่........เดือน...............พ.ศ. ............... 

 

เรื่อง  ขอแก้ไขความไม่ถูกต้องหรอืไม่สมบูรณ์ของค าขอการโฆษณาด้วยการปิด ทิง้ หรอืโปรยแผ่น  

 ประกาศ หรอืใบปลิวในที่สาธารณะ  

เรียน  .........................................................................  

  ตามที่ท่านได้ยื่นค า ขอ .....................................................................เมื่อวันที่

........................................................ นั้น  

  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่าได้ ตรวจค าขอของท่านแลว้พบว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือไม่

สมบูรณ์ดังนี้  

  1) ...............................................................................  

  2) ...............................................................................  

  3) ...............................................................................  

  จงึขอแจง้ให้ท่านทราบเพื่อด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรอืสมบูรณ์ และสง่เอกสารหรอื

หลักฐานเพิ่มเติมภายใน ........ วัน นับแต่วันที่ได้ลงนามรับทราบในบันทึกข้อความนี้ หากท่านไม่ด าเนินการ

แก้ไขค าขอหรอืส่งเอกสารหรอืหลักฐานเพิ่มเติมใหค้รบถ้วนภายในเวลาดังกล่าว จะถือว่าท่านไม่ประสงคท์ี่

จะให้เจ้าหนา้ที่ด าเนินการตามค าขอต่อไปและ จะส่งคืนค าขอพร้อมเอกสารหรือหลักฐานให้แก่ท่าน 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

                                                          ขอแสดงความนบัถือ  

 

                 ( ......................................) 

                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

โทร.  ๐ ๓๗๕๗ ๕๒๖๐ 

โทรสาร  ๐ ๓๗๕๗ ๕๒๗๐ 

(ลงช่ือ)...................................รับทราบ 

ผูย้ื่นค าขอ 

วันที.่........เดือน.................พ.ศ. .................                                                 


