
1/11 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรให้สัมปทำนโดยกำรประมูลเงนิอำกรรังนกอีแอ่น 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ* อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
1. ช่ือกระบวนงำน: การให้สมัปทานโดยการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ* อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: ให้ประทานบตัร  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พ.ร.บ.อากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ -  

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

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การให้สมัปทานโดยการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ 
นางสาวภิญญาพชัญ์  แสนกลาง  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั (จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จงัหวดัชมุพร จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

จงัหวดัพทัลงุ จงัหวดักระบี่ จงัหวดัตรัง จงัหวดัพงังา จงัหวดัสตูล จงัหวดัตราด)                                                 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ (ระบรุะยะเวลาใหบ้ริการจริง) 

2) สถานท่ีให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลปากน ้าท่าเรือ อ าเภอเมือง จงัหวดัระนอง 
โทร 0-7787-1014 0-7787-1015 โทรสาร 0-7787-1065 
www.paknamtarua.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
00:00 - 00:00 น.  หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 
 การให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอน่ตามพระราชบญัญัตอิากรรังนกอีแอน่ พ.ศ. 2540 เป็นอ านาจและหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาจดัเก็บอากรรังนกอีแอน่ รวมทัง้ก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการ และเง่ือนไข รวมทัง้ปฏิบตักิารอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวข้อง ซึง่การให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอ่นของแตล่ะจงัหวดัเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ท่ีผู้วา่ราชการ
จงัหวดัโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประกาศก าหนด โดยมีการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 
ดงันี ้
1. การประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ข้อมลูขา่วสารเก่ียวกบัการให้สมัปทานเก็บรังนกอีแอน่โดยเปิดเผยอย่างกว้างขวาง ซึง่อาจ
ใช้วิธีการตา่งๆ ดงันี ้
 
1.1 ปิดประกาศข้อมลูขา่วสารดงักลา่วไว้ ณ สว่นราชการหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินท่ีจดัให้มีการประมลูเงินอากรรัง
นกอีแอน่ หรือประชาสมัพนัธ์ข้อมลูขา่วสารดงักล่าวโดยทางเว็บไซต์ของสว่นราชการหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินนัน้ 
 
1.2  สง่ข้อมลูขา่วสารดงักลา่วให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อประชาสมัพนัธ์หรือตรวจสอบความโปร่งใส เชน่ กรม
ประชาสมัพนัธ์ องค์การส่ือสารมวลชนแหง่ประเทศไทย สถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่ประเทศไทย สถานีโทรทศัน์ NBT 
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดนิภูมิภาค ส านกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริตแหง่ชาติ 
 
1.3 สง่ข้อมลูขา่วสารดงักลา่วให้บคุคลหรือนิตบิคุคลซึง่มีอาชีพหรือธุรกิจเก่ียวข้องกบัรังนกอีแอน่ รวมทัง้ผู้ ได้รับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่นของจงัหวดัตา่งๆ เพ่ือทราบข้อมลูข่าวสารดงักลา่ว 
 
1.4 ประชาสมัพนัธ์โดยวิธีการอ่ืนๆ เชน่ การโฆษณาทางหนงัสือพิมพ์สถานีวิทยหุรือสถานีโทรทศัน์ หรือศนูย์รวมขา่ว
ประกวดราคาของทางราชการ 
 
2. การก าหนดเวลาในการประกาศประชาสมัพนัธ์ก่อนวนัรับเอกสารการประมลูไมน้่อยกวา่ 30 วนั 
 
3. การขายเอกสารการประมลูควรกระท าก่อนวนัรับเอกสารการประมลูไมน้่อยกวา่ 10 วนั 
 
4. การก าหนดวงเงินประกนัซองไมเ่กินกวา่ร้อยละ 10 ของวงเงินขัน้ต ่าของราคากลาง 
 
5. การก าหนดวงเงินท่ีต้องวางเป็นหลกัประกนัสญัญาไมน้่อยกว่าร้อยละ 25 ของเงินอากรท่ีประมลูได้ 
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6. ระยะเวลาในการให้สมัปทานไมค่วรเกินกวา่ 5 ปี 
 
7. กระบวนการด าเนินงานของหนว่ยงานก่อนท่ีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมลูเงินอากรรังนกอีแอ่นจะย่ืนซองประมลู มี
ดงันี ้
 
7.1 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ)จดัท าประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้สมัปทานโดยการ
ประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ 
 
7.2 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ) จะด าเนินการปิดประกาศคณุสมบตัขิองผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการประมลูเงิน
อากรรังนกอีแอน่ ไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัขายเอกสารการประมลู 
 
7.3 องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....(ระบช่ืุอ) จะก าหนดการขายเอกสารการประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ ไมน้่อยกวา่ 10 
วนั ก่อนวนัรับเอกสารการประมลูท่ีก าหนดไว้ในประกาศหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการให้สมัปทานโดยการ
ประมลูเงินอากรรังนกอีแอน่ 
 
8. ผู้ได้รับสมัปทานท าสญัญาสมัปทานเก็บรังนกอีแอน่ไมเ่กิน 15 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือแจ้ง 
 
9. กรณีค าขอหรือรายการเอกสารประกอบการพิจารณาไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วน และไมอ่าจแก้ไข/เพิ่มเตมิได้ใน
ขณะนัน้ ผู้ รับค าขอและผู้ ย่ืนค าขอจะต้องลงนามบนัทึกสองฝ่ายและรายการเอกสาร/หลกัฐานร่วมกนั พร้อมก าหนด
ระยะเวลาให้ผู้ ย่ืนค าขอด าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิ หากผู้ ย่ืนค าขอไมด่ าเนินการแก้ไข/เพิ่มเตมิภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
ผู้ รับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
10. พนกังานเจ้าหน้าท่ีจะยงัไมพ่ิจารณาค าขอ และยงัไมน่บัระยะเวลาด าเนินงานจนกวา่ผู้ ย่ืนค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถ้วนตามบนัทกึสองฝ่ายนัน้เรียบร้อยแล้ว 
11. ระยะเวลาการให้บริการตามคูมื่อเร่ิมนบัหลงัจากเจ้าหน้าท่ีผู้ รับค าขอตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารหลกัฐาน
แล้ววา่มีความครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในคูมื่อประชาชน 
 
12. หนว่ยงานจะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ย่ืนค าขอทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ีพิจารณาแล้วเสร็จตามมาตรา 10 
แหง่พระราชบญัญตัิการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมการ
ประมลูอากรรังนกอีแอน่ย่ืน
ซองประมลู 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 1 
วนั (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั
.....(ระบช่ืุอ)) 

2) 

การพิจารณา 
 

คณะกรรมการพิจารณา
จดัเก็บอากรรังนกอีแอน่
จงัหวดั พิจารณาซอง
ประมลู 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : ไม่
เกิน 15 วนั นบัแต่
วนัปิดรับซอง
ประมลู (ระบุ
ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั
.....(ระบช่ืุอ) และ
คณะกรรมการ
พิจารณาจดัเก็บ
อากรรังนกอีแอน่ 
จงัหวดั.....(ระบุ
ช่ือ) 

3) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ลงนามประกาศรายช่ือผู้
ได้รับสมัปทาน 
 

15 วนั กรมสง่เสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน 

(1. ระยะเวลา : 7 
วนั (ระบุ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ระยะเวลาท่ี
ให้บริการจริง) 
2. หนว่ยงาน
ผู้ รับผิดชอบ คือ 
องค์การบริหาร
สว่นจงัหวดั
.....(ระบช่ืุอ)) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   31 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) 

บญัชีรายช่ือเกาะ
ท่ีให้สมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร
ประกอบการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ ใน
สว่นของผู้ให้
สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่) 

2) 

แบบใบเสนอ
ประมลูเงินอากร
เก็บรังนกอีแอ่น 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร
ประกอบการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ ใน
สว่นของผู้ให้
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่) 

3) 

แบบสญัญา
สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่ 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร
ประกอบการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ ใน
สว่นของผู้ให้
สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่) 

4) 

แบบหนงัสือค า้
ประกนั (1) 
หลกัประกนัซอง 
(2) หลกัประกนั
สญัญา 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร
ประกอบการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ ใน
สว่นของผู้ให้
สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่) 

5) 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
(ถ้ามี) ตาม
ประกาศ
หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และ
เง่ือนไขในการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ 

- 0 1 ชดุ (เอกสาร
ประกอบการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ ใน
สว่นของผู้ให้
สมัปทานเก็บรัง
นกอีแอน่) 

6) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล บญัชี
รายช่ือหุ้นสว่น

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผู้จดัการ ผู้ มี
อ านาจควบคมุ 
(กรณีผู้ เสนอ
ราคาประมลูเป็น
นิตบิคุคล (ก.) 
ห้างหุ้นสว่น
สามญั หรือห้าง
หุ้นสว่นจ ากดั 

เก็บรังนกอีแอ่น) 

7) 

ส าเนาหนงัสือ
รับรองการจด
ทะเบียนนิติ
บคุคล หนงัสือ
บริคณห์สนธิ 
บญัชีรายช่ือ
กรรมการ
ผู้จดัการ ผู้ มี
อ านาจควบคมุ 
(กรณีผู้ เสนอ
ราคาประมลูเป็น
นิตบิคุคล (ข) 
บริษัทจ ากดั หรือ
บริษัทมหาชน 
จ ากดั 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 

8) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนของผู้
เป็นหุ้นสว่น 
(กรณีท่ีผู้ เสนอ
ราคาประมลูเป็น

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บคุคลธรรมดา
หรือคณะบคุคลท่ี
ไมใ่ชน่ิตบิคุคล) 

9) 

ส าเนาสญัญา
ของการเข้าร่วม
ค้า ส าเนาบตัร
ประชาชนของผู้
ร่วมค้า (กรณีผู้
เสนอราคา
ประมลูเป็นผู้
เสนอราคา
ร่วมกนัในฐานะ
เป็นผู้ ร่วมค้า) 

- 0 1 ชดุ (1. หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น 2. 
กรณีท่ีผู้ ร่วมค้า
ฝ่ายใดฝ่ายหนึง่
เป็นนิติบคุคล ให้
ย่ืนเอกสารกรณี
เดียวกบัท่ีผู้ เสนอ
ราคาประมลูเป็น
นิตบิคุคล) 

10) 

ส าเนาใบ
ทะเบียน
ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 

11) 

หนงัสือมอบ
อ านาจปิดอากร
แสตมป์ตาม
กฎหมาย (กรณีท่ี
ผู้ เสนอประมลู
มอบอ านาจให้
บคุคลอ่ืนลงนาม

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ในใบเสนอ
ประมลูราคา
แทน) 

12) 

หนงัสือรับรอง
ผลงานเก่ียวกบั
การประกอบ
กิจการรังนก
อีแอน่ซึง่ทาง
ราชการออกให้ 
(ถ้ามี) 

- 0 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 

13) 

เอกสารเพิ่มเตมิ 
(ถ้ามี) ตาม
ประกาศ
หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และ
เง่ือนไขในการ
ประมลูเงินอากร
รังนกอีแอน่ 

- 1 1 ชดุ (หลกัฐานการ
เสนอราคาประมลู
เงินอากรรังนก
อีแอน่ ในสว่นของ
ผู้ขอรับสมัปทาน
เก็บรังนกอีแอ่น) 

 
 
 

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 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ค่ำธรรมเนียมและค่ำใช้จ่ำย ประกอบด้วย -ค่ำเอกสำรซองประมูล หลักประกันซอง หลักประกันสัญญำ 

เงนิอำกรรังนกอีแอ่น ส่วนแบ่งก ำไรสุทธิหรือส่วนแบ่งรำยรับของผู้รับสัมปทำน และค่ำปรับควำม
เสียหำย รำยละเอียดจ ำนวนเงนิ ค่ำธรรมเนียม   และค่ำใช้จ่ำยปรำกฏตำมประกำศหลักเกณฑ์ วิธีกำร 
และเง่ือนไข ท่ีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดก ำหนดโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรพจิำรณำจัดเก็บอำกรรัง
นกอีแอ่น 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารสว่นจงัหวดั.....หมายเลขโทรศพัท์ 

................................................................ หรือ

.......................................................................................(ระบชุอ่งทางอ่ืนๆ ถ้ามี) 
หมายเหตุ - 

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  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 10/08/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แก้ไข (User) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลปากน า้ทา่เรือ 

อ าเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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