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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ อ าเภอเชียงม่วน จงัหวดัพะเยา 
 
1. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่  ำกำรองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ทีจ่ะด ำเนินกำรก่อสรำ้งอำคำร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงำน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริกำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ตัง้แตเ่วลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
2. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะก่อสรา้งอาคารตอ้งไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่น โดยเจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่วนัทีไ่ด้
รบัค าขอ ในกรณมีีเหตจุ าเป็นที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายใน
ก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกนิ 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและ
เหตจุ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามที่ไดข้ยายเวลาไวน้ัน้แลว้แต่กรณี 
 
3. ข้ันตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร พรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ใน
พืน้ที่ทีจ่ะขอ
อนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ใน
พืน้ที่ทีจ่ะขอ
อนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท์ี่ดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสรา้ง
จดัท าผงับรเิวณแผนที่
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกีย่วขอ้ง เชน่ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที่ดนิ ฯ 
 

7 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ใน
พืน้ที่ทีจ่ะขอ
อนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั  องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลสระ 
อ าเภอเชียงม่วน 
จงัหวดัพะเยา 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น ใน
พืน้ที่ทีจ่ะขอ
อนุญาตก่อสรา้ง
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

4. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
4.1) เอกสำรยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 

 
 

0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล) 

 
4.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แบบค ำขอ
อนุญำตก่อสรำ้ง
อำคำร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทกุ
หนำ้ พรอ้ม
เจำ้ของที่ดนิลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำ ทุกหนำ้  
กรณีผูข้อ
อนุญำตไม่ใช่
เจำ้ของที่ดนิตอ้ง
มีหนงัสือยนิยอม
ของเจำ้ของที่ดนิ
ใหก้่อสรำ้ง
อำคำรในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

3) 

ใบอนุญำตใหใ้ช้
ที่ดินและ
ประกอบกจิกำร
ในนิคม
อตุสำหกรรม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

หรือใบอนุญำตฯ 
ฉบบัต่ออำยุ หรือ
ใบอนุญำตใหใ้ช้
ที่ดินและ
ประกอบกจิกำร 
(ส่วนขยำย) 
พรอ้มเงื่อนไข
และแผนผงัที่ดนิ
แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อตุสำหกรรม) 

4) 

กรณีที่มกีำรมอบ
อ ำนำจ ตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น 
หรือหนงัสือ
เดินทำงของผู้
มอบและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แทนนิตบิุคคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
เจำ้ของที่ดนิ 
(กรณเีจำ้ของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

6) 

หนงัสือยินยอม
ใหช้ดิเขตที่ดิน
ต่ำงเจำ้ของ 
(กรณกี่อสรำ้ง
อำคำรชิดเขต
ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูข้ออนุญำต) 

7) 

หนงัสือรบัรอง
ของสถำปนิก
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น                
ผูป้ระกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีที่
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำด
อยู่ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

8) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชพี
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณทีี่เป็น
อำคำรมีลกัษณะ 
ขนำดอยู่ใน
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 

9) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลำยมือชื่อพรอ้ม
กบัเขียนชื่อตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ที่อยู่ 
ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

10) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสรำ้ง แผ่น
ปกระบุชื่อ
เจำ้ของอำคำร 
ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสรำ้ง 
ชื่อ คณุวฒุิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้
ค  ำนวณพรอ้มลง
นำมทุกแผ่น          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรที่ก่อสรำ้ง
ดว้ยวสัดถุำวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภททีต่ัง้อยู่
ในบรเิวณทีต่อ้งมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดนิไหว
ได ้ตำม
กฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกั ควำม

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ตำ้นทำน ควำม
คงทนของอำคำร 
และพืน้ดินที่
รองรบัอำคำรใน
กำรตำ้นทำน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2540 ตอ้ง
แสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสรำ้ง 

11) 

กรณีใชห้น่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค้่ำ fc > 
65 ksc. หรือ ค่ำ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรง
ของวสัดทุี่รบัรอง
โดยสถำบนัที่
เชื่อถือได ้วิศวกร
ผูค้  ำนวณและผู้

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ขออนุญำต ลง
นำม 

12) 

กรณีอำคำรที่เขำ้
ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตทีหุ่ม้
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุม้
เหล็ก ไม่นอ้ยกว่ำ
ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรบัรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 

13) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของสถำปนิกผู ้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชพี  
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อำคำรที่ตอ้งมี
สถำปนิกควบคมุ
งำน) 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชพี
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรที่
ตอ้งมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคมุงำน) 

15) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำร ตำม
กฎกระทรวง  
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

16) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปรบัอำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

17) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

18) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

19) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสยีและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

20) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

21) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พเิศษ) 

 
5. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

6. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร รอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทำงอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณยี์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังควำมคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศูนย์บริกำรขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ รอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ ((ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยร์บัเรื่องรอ้งเรียนรอ้งทุกข ์องคก์ารบริหารส่วนต าบลน า้ออ้ม อ าเภอคอ้วงั จงัหวดั
ยโสธร 
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หมายเหตุ (ทีท่  ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลน ้ำออ้ม อ ำเภอคอ้วงั จงัหวดัยโสธร 45160  โทร. 0 4575 
6813) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 

 
7. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
 


