
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การโฆษณาดว้ยการปิดทิ�งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในที'
สาธารณะ 
หนว่ยงานที'ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวัดปราจนีบรุกีระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื'อนไข (ถา้ม)ี ในการยื'นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
พระราชบญัญตัริักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงพ.ศ. 2535 กําหนดใหก้ารโฆษณาดว้ยการปิดทิ3ง
หรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิในที5สาธารณะจะกระทําไดต้อ่เมื5อไดร้ับหนังสอือนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงาน
เจา้หนา้ที5และตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื5อนไขที5กําหนดในหนังสอือนุญาตดว้ยเวน้แตเ่ป็นการกระทําของราชการ
สว่นทอ้งถิ5นราชการสว่นอื5นหรอืรัฐวสิาหกจิหรอืของหน่วยงานที5มอํีานาจกระทําไดห้รอืเป็นการโฆษณาดว้ยการปิดแผน่ประกาศณ
สถานที5ซ ึ5งราชการสว่นทอ้งถิ5นจดัไวเ้พื5อการนั3นหรอืเป็นการโฆษณาในการเลอืกตั 3งตามกฎหมายวา่ดว้ยการเลอืกตั 3งสมาชกิสภา
นติบิญัญัตแิหง่รัฐสมาชกิสภาทอ้งถิ5นหรอืผูบ้รหิารทอ้งถิ5นและการโฆษณาดว้ยการปิดประกาศของเจา้ของหรอืผูค้รอบครอง
อาคารหรอืตน้ไมเ้พื5อใหท้ราบชื5อเจา้ของผูค้รอบครองอาคารชื5ออาคารเลขที5อาคารหรอืขอ้ความอื5นเกี5ยวกับการเขา้ไปและออก
จากอาคาร 
กรณีแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในการหาเสยีงเลอืกตั 3งที5มกีารโฆษณาทางการคา้หรอืโฆษณาอื5นๆรวมอยูด่ว้ยจะตอ้งขออนุญาต
จากเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5ตามกฎหมายนี3ดว้ยเชน่กัน 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ3งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในที5สาธารณะโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที5หรอืไดร้ับอนุญาตแตม่ไิดป้ฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี5กาํหนดในการรับอนุญาตเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที5มอํีานาจสั5งเป็นหนังสอืใหผู้โ้ฆษณาปลดรื3อถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความหรอืภาพนั3นภายในเวลาที5กําหนดและ
หากเป็นกรณีที5มขีอ้ความหรอืภาพที5มผีลกระทบตอ่ความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชนหรอืลามกอนาจารเจา้
พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5มอํีานาจปลดถอนขดูลบหรอืลา้งขอ้ความหรือภาพนั3นไดเ้องโดยคดิคา่ใชจ้า่ยจากผู ้
โฆษณาตามที5ไดใ้ชจ้า่ยไปจรงิ 
เจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5จะอนุญาตใหโ้ฆษณาดว้ยการปิดทิ3งหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิในที5สาธารณะ
ในกรณีดงัตอ่ไปนี3 
(1) ขอ้ความหรอืภาพในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิไมข่ดัตอ่กฎหมายความสงบเรยีบรอ้ยหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
(2) มคีาํรับรองของผูข้ออนุญาตวา่จะเก็บปลดรื3อถอนขดูลบหรอืลา้งแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเมื5อหนังสอือนุญาตหมดอาย ุ
(3) ในกรณีที5มกีฎหมายกาํหนดใหก้ารโฆษณาในเรื5องใดตอ้งไดร้ับอนุมัตขิอ้ความหรือภาพที5ใชใ้นการโฆษณาหรอืจะตอ้งปฏบิตั ิ
ตามกฎหมายใดตอ้งไดร้ับอนุมัตหิรอืไดป้ฏบิตัติามกฎหมายนั3นแลว้อาทกิารขออนุญาตเลน่การพนันการขออนุญาตเรี5ยไรการขอ
อนุญาตแสดงมหรสพงิ3วเป็นตน้ 
(4) ในกรณีที5เป็นการโฆษณาดว้ยการตดิตั 3งป้ายโฆษณาตอ้งไมอ่ยูใ่นบรเิวณที5หา้มตดิตั 3งป้ายโฆษณาซึ5งไดแ้กบ่รเิวณคร่อมถนน
หรอืทางสาธารณะวงเวยีนอนุสาวรยีส์ะพานสะพานลอยสะพานลอยคนเดนิขา้มเกาะกลางถนนสวนหย่อมสวนธารณะถนนตน้ไม ้
และเสาไฟฟ้าซึ5งอยูใ่นที5สาธารณะเวน้แตเ่ป็นการตดิตั 3งเพื5อพระราชพธิรีัฐพธิหีรอืการตอ้นรับราชอาคนัตกุะหรอืแขกเมอืงของ
รัฐบาล 
ในการอนุญาตเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5ตอ้งแสดงเขตทอ้งที5ที5อนุญาตไวใ้นหนังสอือนุญาตและตอ้งกําหนด
อายขุองหนังสอือนุญาตภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี3 
(1) การโฆษณาที5เป็นการคา้ครั 3งละไมเ่กนิ 60 วนั 
(2) การโฆษณาที5ไมเ่ป็นการคา้ครั 3งและไมเ่กนิ 30 วนั 
เมื5อไดร้ับอนุญาตแลว้ใหผู้ร้ับอนุญาตแสดงขอ้ความวา่ไดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5โดยแสดง
เลขที5และวนัเดอืนปีที5ไดร้ับหนังสอือนุญาตลงในแผน่ประกาศหรอืใบปลวิดว้ย 
การโฆษณาดว้ยการปิดทิ3งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิในที5สาธารณะโดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอื
พนักงานเจา้หนา้ที5หรอืฝ่าฝืนไมป่ฏบิตัติามเงื5อนไขที5กําหนดในหนังสอือนุญาตตอ้งระวางโทษปรับไมเ่กนิหา้พันบาท 
 
หมายเหต ุ: 
 
กรณีคําขอหรอืรายการเอกสารประกอบการพจิารณาไม่ถกูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นและไม่อาจแกไ้ข/เพิ5มเตมิไดใ้นขณะนั3น 
ผูร้ับคําขอและผูย้ื5นคําขอจะตอ้งลงนามบนัทกึสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานรว่มกันพรอ้มกําหนดระยะเวลาให ้
ผูย้ื5นคําขอดําเนนิการแกไ้ข/เพิ5มเตมิหากผูย้ื5นคําขอไมด่ําเนนิการแกไ้ข/เพิ5มเตมิไดภ้ายในระยะเวลาที5กําหนดผูร้ับคําขอ 
จะดาํเนนิการคนืคําขอและเอกสารประกอบการพจิารณา 
 
พนักงานเจา้หนา้ที5จะยังไมพ่จิารณาคําขอและยังไมนั่บระยะเวลาดําเนนิงานจนกวา่ผูย้ื5นคาํขอจะดําเนนิการแกไ้ขคําขอหรอืยื5น



เอกสารเพิ5มเตมิครบถว้นตามบันทกึสองฝ่ายนั3นเรยีบรอ้ยแลว้ 
 
กรณีมขีอ้ขดัขอ้งเกี5ยวกบัการพจิารณาอนุญาตซึ5งจะตอ้งมกีารแกไ้ขคาํรอ้งขอ้ความหรอืภาพในแผ่นประกาศหรอืแผ่นปลวิหรอืพบ
ในภายหลงัวา่ผูข้ออนุญาตจะตอ้งดําเนนิการตามกฎหมายอื5นกอ่นจะแจง้เหตขุัดขอ้งหรอืเหตผุลที5ไมส่ามารถออกหนังสอือนุญาต
ใหผู้ข้ออนุญาตทราบภายใน 3 วนันับแตว่นัตรวจพบขอ้ขดัขอ้งแตจ่ะไมเ่กนิ 7 วนั 
 
หน่วยงานจะมกีารแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ื5นคําขอทราบภายใน 7 วนันับแตวั่นที5พจิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่
พระราชบญัญตักิารอํานวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที'ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวดั
ปราจนีบรุ ี
หมายเลขโทรศพัท ์037 206 339 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(เวน้วนัหยุดราชการ) 
ตั 3งแตเ่วลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 
(ระบรุะยะเวลาที5ใหบ้รกิารจรงิ) 
)) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที5ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที5ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที'รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที'รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูย้ื5นคําขอยื5นคํารอ้งขออนุญาตพรอ้มเอกสารหลกัฐานเพื5อให ้
เจา้หนา้ที5ตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหา
โพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี
หมายเลขโทรศพัท ์037 206 339 
)) 

4 ชั5วโมง กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ5น 

 

2) การพจิารณา 
เสนอเรื5องใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ5นหรอืพนักงานเจา้หนา้ที5ผูม้ ี
อํานาจอนุญาตไดพ้จิารณา 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหา
โพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี
หมายเลขโทรศพัท ์037 206 339 
)) 

1 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ5น 

 

3) การพจิารณา 
พจิารณาออกหนังสอือนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหา
โพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี
หมายเลขโทรศพัท ์037 206 339 
)) 

5 วนั กรมสง่เสรมิการปกครอง
ทอ้งถิ5น 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลําดบั ชื'อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
แบบคํารอ้งขออนุญาตโฆษณา (แบบร.ส.1) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

แผนผงัแสดงเขตที'จะปิดทิ�งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิ 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

ตวัอยา่งของแผน่ประกาศหรอืใบปลวิที'จะโฆษณา 
ฉบบัจรงิ2ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูย้ ื'นคํารอ้งพรอ้มรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดาและยื5นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

กระทรวงมหาดไทย 

5) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาตพรอ้มรบัรอง
สําเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดาแตม่อบใหบ้คุคลอื5นยื5นคํา
รอ้งแทน) 

กระทรวงมหาดไทย 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหทํ้าการแทนพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดาแตม่อบใหบ้คุคลอื5นยื5นคํา
รอ้งแทน) 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูย้ ื'นแทนพรอ้มรบัรองสําเนา
ถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นบคุคลธรรมดาแตม่อบใหบ้คุคลอื5นยื5นคํา
รอ้งแทน) 

กระทรวงมหาดไทย 

8) 
 

สําเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึ'งผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบุิคคลรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ื5นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

9) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อํีานาจจดัการแทนนติบุิคคลพรอ้ม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลเป็นผูย้ื5นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

- 

10) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล
ผูย้ ื'นคํารอ้งพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ

- 



ลําดบั ชื'อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ'มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
บคุคลเป็นผูย้ื5นคํารอ้งดว้ยตนเอง) 

11) 
 

สําเนาหลกัฐานหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนนติบิคุคลซึ'งผูม้ ี
อํานาจจดัการแทนนติบุิคคลรบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรา
นติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื5นเป็นผูย้ื5นคํารอ้งแทน) 

สํานักงานพาณิชยจ์ังหวดัปราจนีบรุ ี

12) 
 

สําเนาหลกัฐานแสดงการเป็นผูม้อํีานาจจดัการแทนนติบุิคคลพรอ้ม
รบัรองสาํเนาถูกตอ้งและประทบัตรานติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื5นเป็นผูย้ื5นคํารอ้งแทน) 

- 

13) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อีํานาจจดัการแทนนติบิคุคล
ผูม้อบอํานาจพรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื5นเป็นผูย้ื5นคํารอ้งแทน) 

กระทรวงมหาดไทย 

14) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจใหทํ้าการแทนพรอ้มปิดอากรแสตมป์ 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
สําเนา0ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื5นเป็นผูย้ื5นคํารอ้งแทน) 

- 

15) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจผูย้ ื'นคํารอ้ง
แทนพรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้งง 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีผูย้ื5นคํารอ้งเป็นนติบิคุคลและผูม้อํีานาจจัดการแทนนติิ
บคุคลมอบใหบ้คุคลอื5นเป็นผูย้ื5นคํารอ้งแทน) 

กระทรวงมหาดไทย 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ดทิ�งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเพื'อการ
โฆษณาที'เป็นการคา้  
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
 
 

2) หนงัสอือนุญาตใหปิ้ดทิ�งหรอืโปรยแผน่ประกาศหรอืใบปลวิเพื'อการ
โฆษณาอื'นๆที'ไมเ่ป็นการคา้  
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวดัปราจนีบรุหีมายเลขโทรศพัท ์037 206 339 

(หมายเหต:ุ -) 
2) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที5 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที5 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 



ลําดบั ชื'อแบบฟอรม์ 
1) แบบฟอรม์รส.1 

(หมายเหต:ุ -) 
 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื'อกระบวนงาน:การโฆษณาดว้ยการปิดทิ3งหรอืโปรยแผ่นประกาศหรอืใบปลวิในที5สาธารณะ 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:สาํนักกฎหมายและระเบยีบทอ้งถิ5นกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิ5นสํานักกฎหมายและ
ระเบยีบทอ้งถิ5น 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที5เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที'ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที'เกี'ยวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงพ.ศ. 2535 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั5วไป 

พื�นที'ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ5น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที'กําหนดระยะเวลา:กฎกระทรวงพ.ศ. 2535 ออกตามความในพ.ร.บ.รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืงพ.ศ. 2535 
ระยะเวลาที'กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี5ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที5มากที5สดุ 0 

 จํานวนคําขอที5นอ้ยที5สดุ 0 
 

ชื'ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 03/09/2015 10:22 การโฆษณาดว้ยการปิดทิ3งหรอืโปรยแผน่ประกาศ
หรอืใบปลวิในที5สาธารณะองคก์ารบรหิารสว่นตําบลบา้นทามอําเภอศรมีหาโพธจิังหวดัปราจนีบรุ ี
 
 

เอกสารฉบับนี3ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที5เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที' 


