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คูมือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตกอสรຌำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หนวยงานทีไรับผิดชอบ : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดเทย 

 
1. ชืไอกระบวนงำน : การขออนุญาตกอสรຌางอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงำนจຌำของกระบวนงำน : องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 

3. ประภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการทีไ฿หຌบริการ฿นสวนภูมิภาคละสวนทຌองถิไน  
            (กระบวนงานบริการทีไบใดสรใจ฿นหนวยดียว)  

4. หมวดหมูของงำนบริกำร : อนุญาต/ออก฿บอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยทีไ฿หຌอ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีไกีไยวขຌอง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทีไมีความส้าคัญดຌานศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืๅนทีไ฿หຌบริกำร : ทຌองถิไน  

8. กฎหมำยขຌอบังคับ/ขຌอตกลงทีไก ำหนดระยะวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,  
กฏกระทรวงขຌอบัญญัติทຌองถิไน ละประกาศกระทรวงมหาดเทยทีไออกดยอาศัยอ้านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะวลำทีไก ำหนดตำมกฎหมำย / ขຌอก ำหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ขຌอมูลสถิติ 
 จ ำนวนฉลีไยตอดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีไมำกทีไสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีไนຌอยทีไสุด 0  

10. ชืไออຌำงอิงของคูมือประชำชน การขออนุญาตกอสรຌางอาคาร  

11. ชองทำงกำร฿หຌบริกำร  

1) สถานที่ให้บริการกองชาง  ทีไท้าการองค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล 699 หมูทีไ 21 ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน  จังหวัดก้าพงพชร 62180 /ทรศัพท์ 055 786399 /ติดตอดຌวยตนอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ ปิด฿หຌบริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกวຌนวันหยุดทีไทางราชการก้าหนด)  
                             ตั งตวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักทีไยง) 

 

12. หลักกณฑ์ วิธีกำร งืไอนเขิถຌำมีี ฿นกำรยืไนค ำขอ ละ฿นกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ผูຌ฿ดจะกอสรຌางอาคารตຌองเดຌรับ฿บอนุญาตจากจຌาพนักงานทຌองถิไน ดยจຌาพนักงานทຌองถิไนตຌองตรวจพิจารณาละออก
฿บอนุญาตหรือมีหนังสือจຌงค้าสัไงเมอนุญาตพรຌอมดຌวยหตุผล฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบภาย฿น 45วัน นับตวันทีไเดຌรับค้า
ขอ ฿นกรณีมีหตุจ้าป็นทีไจຌาพนักงานทຌองถิไนเมอาจออก฿บอนุญาตหรือยังเมอาจมีค้าสัไงเมอนุญาตเดຌภาย฿นก้าหนดวลา ฿หຌ
ขยายวลาออกเปเดຌอีกเมกิน 2คราว คราวละเมกิน 45วัน ตตຌองมีหนังสือจຌงการขยายวลาละหตุจ้าป็นตละคราว
฿หຌผูຌขอรับ฿บอนุญาตทราบกอนสิ นก้าหนดวลา หรือตามทีไเดຌขยายวลาเวຌนั นลຌวตกรณี 
 

 

 

 

. 
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13. ขัๅนตอน ระยะวลำ ละสวนงำนทีไรับผิดชอบ 

ทีไ ประภทขัๅนตอน 
รำยละอียดของขัๅนตอน

กำรบริกำร 
ระยะวลำ
฿หຌบริกำร 

สวนงำน / หนวยงำนทีไ
รับผิดชอบ  

หมำยหตุ 

1) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

ยืไนค้าขออนุญาตกอสรຌาง
อาคาร พรຌอมอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหารสวน
ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัด
ก้าพงพชร 

- 

2) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

จຌาพนักงานทຌองถิไน
ตรวจสอบพิจารณาอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหารสวน
ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัด
ก้าพงพชร 

- 

3) 

การตรวจสอบอกสาร 
 

จຌาพนักงานทຌองถิไน
ด้านินการตรวจสอบการ฿ชຌ
ประยชน์ทีไดินตามกฎหมาย
วาดຌวยการผังมืองตรวจสอบ
สถานทีไกอสรຌางจัดท้าผัง
บริวณผนทีไสังขป
ตรวจสอบกฎหมายอืไนทีไ
กีไยวขຌอง ชน ประกาศ
กระทรวงคมนาคม รืไองขต
ปลอดภัย฿นการดินอากาศ 
ขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
ละ พรบ.จัดสรรทีไดิน ฯ 
 

7 วัน องค์การบริหารสวน
ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัด
ก้าพงพชร 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

จຌาพนักงานทຌองถิไนตรวจ
พิจารณาบบปลนละ
พิจารณาออก฿บอนุญาต 
(อ.1) 
 

30 วัน องค์การบริหารสวน
ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัด
ก้าพงพชร 

- 

5) 

การพิจารณา 
 

จຌง฿หຌผูຌขอมารับ฿บอนุญาต
กอสรຌางอาคาร (น.1) 
 

5 วัน องค์การบริหารสวน
ต้าบลคลองน ้าเหล 
อ้าภอคลองลาน จังหวัด
ก้าพงพชร 

- 

ระยะวลำด ำนินกำรรวม 45 วัน 
 

14. งำนบริกำรนีๅผำนกำรด ำนนิกำรลดขัๅนตอน ละระยะวลำปฏิบัติรำชกำรมำลຌว  

ยังเมผานการด้านินการลดขั นตอน 
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15. รำยกำรอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืไนค ำขอ 

15.1) อกสำรยืนยันตัวตนทีไออกดยหนวยงำนภำครัฐ 

ทีไ รำยกำรอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงำนภำครัฐผูຌ
ออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
บัตรประจ้าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) อกสำรอืไน ๆ ส ำหรับยืไนพิไมติม 

ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

1) 
บบค้าขออนุญาต
กอสรຌางอาคาร  (บบ 
ข. 1) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 

2) 

ฉนดทีไดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดทาตຌนฉบับ
ทุกหนຌา พรຌอมจຌาของ
ทีไดินลงนามรับรอง
ส้านา ทุกหนຌา  กรณีผูຌ
ขออนุญาตเม฿ชจຌาของ
ทีไดินตຌองมีหนังสือ
ยินยอมของจຌาของทีไดิน
฿หຌกอสรຌางอาคาร฿นทีไดิน 

- 0 1 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 

3) 

฿บอนุญาต฿หຌ฿ชຌทีไดินละ
ประกอบกิจการ฿นนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
฿บอนุญาตฯ ฉบับตออายุ
หรือ฿บอนุญาต฿หຌ฿ชຌทีไดิน
ละประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) พรຌอม
งืไอนเขละผนผังทีไดิน
นบทຌาย (กรณีอาคาร
อยู฿นนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 

4) 

กรณีทีไมีการมอบอ้านาจ 
ตຌองมีหนังสือมอบอ้านาจ 
ติดอากรสตมป์ ๓๐ 
บาท พรຌอมส้านาบัตร

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

ประจ้าตัวประชาชน
ส้านาทะบียนบຌาน หรือ
หนังสือดินทางของผูຌ
มอบละผูຌรับมอบ
อ้านาจ 

5) 

บัตรประจ้าตัวประชาชน 
ละส้านาทะบียนบຌาน
ของผูຌมีอ้านาจลงนาม
ทนนิติบุคคลผูຌรับมอบ
อ้านาจจຌาของทีไดิน 
(กรณีจຌาของทีไดินป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอม฿หຌชิดขต
ทีไดินตางจຌาของ (กรณี
กอสรຌางอาคารชิดขต
ทีไดิน) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของผูຌขอ

อนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูຌออกบบ
พรຌอมส้านา฿บอนุญาต
ป็น                ผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีทีไป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู฿น
ประภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูຌออกบบพรຌอม
ส้านา฿บอนุญาตป็นผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ทีไป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู฿นประภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

9) ผนผังบริวณ บบ - 1 0 ชุด (อกสาร฿น
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

ปลน รายการประกอบ
บบปลน ทีไมีลายมือ
ชืไอพรຌอมกับขียนชืไอตัว
บรรจง ละคุณวุฒิ ทีไอยู 
ของสถาปนิก ละ
วิศวกรผูຌออกบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับทีไ 10 
(พ.ศ.2528) 

สวนของ
ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

10) 

รายการค้านวณ
ครงสรຌาง ผนปกระบุ
ชืไอจຌาของอาคาร ชืไอ
อาคาร สถานทีไกอสรຌาง 
ชืไอ คุณวุฒิ ทีไอยู ของ
วิศวกรผูຌค้านวณพรຌอมลง
นามทุกผน          
(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพิศษ อาคารทีไ
กอสรຌางดຌวยวัสดุถาวร
ละทนเฟป็นสวน฿หญ) 
กรณีอาคารบางประภท
ทีไตั งอยู฿นบริวณทีไตຌองมี
การค้านวณ฿หຌอาคาร
สามารถรับ
รงสัไนสะทือนจาก
ผนดินเหวเดຌ ตาม
กฎกระทรวง 
ก้าหนดการรับน ้าหนัก 
ความตຌานทาน ความ
คงทนของอาคาร ละ
พื นดินทีไรองรับอาคาร฿น
การตຌานทาน
รงสัไนสะทือนของ
ผนดินเหว พ.ศ. 2540 
ตຌองสดงรายละอียด
การค้านวณ การ
ออกบบครงสรຌาง 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

11) 

กรณี฿ชຌหนวยรงกิน
กวาคาทีไก้าหนด฿น
กฎกระทรวงฉบับทีไ 6 
พ.ศ. 2527 ชน฿ชຌคา 
fc > 65 ksc. หรือ คา 
fc’ > 173.3 ksc. ฿หຌ
นบอกสารสดงผล
การทดสอบความมัไนคง
ขใงรงของวัสดุทีไรับรอง
ดยสถาบันทีไชืไอถือเดຌ 
วิศวกรผูຌค้านวณละผูຌ
ขออนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารทีไขຌาขาย
ตามกฎกระทรวงฉบับทีไ 
48 พ.ศ. 2540 ตຌองมี
ระยะของคอนกรีตทีไหุຌม
หลใกสริม หรือ 
คอนกรีตหุຌมหลใก เม
นຌอยกวาทีไก้าหนด฿น
กฎกระทรวง หรือมี
อกสารรับรองอัตราการ
ทนเฟจากสถาบันทีไ
ชืไอถือเดຌประกอบการ
ขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยินยอมป็นผูຌ
ควบคุมงานของสถาปนิก
ผูຌควบคุมการกอสรຌาง
พรຌอมส้านา฿บอนุญาต
ป็นผูຌประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีไตຌองมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมป็นผูຌ
ควบคุมงานของวิศวกรผูຌ
ควบคุมการกอสรຌาง
พรຌอมส้านา฿บอนุญาต

- 1 0 ชุด (อกสาร฿น
สวนของ

ผูຌออกบบละ
ควบคุมงาน) 
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

ป็นผูຌประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารทีไตຌองมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

15) 

บบปลนละรายการ
ค้านวณงานระบบของ
อาคาร ตามกฎกระทรวง  
ฉบับทีไ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ
เฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ
ป้องกันพลิงเหมຌ 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
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ทีไ รำยกำรอกสำรยืไน
พิไมติม 

หนวยงำนภำครัฐ
ผูຌออกอกสำร 

จ ำนวนอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนอกสำร 
ส ำนำ 

หนวยนับ
อกสำร หมำยหตุ 

บ้าบัดน ้าสียละการ
ระบายน ้าทิ ง 

หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผูຌ
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผูຌออกบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (อกสารทีไตຌอง
ยืไนพิไมติม
ส้าหรับกรณี
ป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด฿หญ

พิศษ) 
 

16. คำธรรมนียม 

1) ป็นเปตำมหลักกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับทีไ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำม฿นพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ. 2522 

คำธรรมนียม 0 บาท 
2) -฿บอนุญำตกอสรຌำง 

-฿บอนุญำตปลีไยนกำร฿ชຌ 
คำธรรมนียม 20 บาท (คาธรรมนียมการออก฿บอนุญาต) 

3) - ฿บอนุญำตดัดปลง 
- ฿บอนุญำตรืๅอถอน 

- ฿บรับรอง 
คำธรรมนียม 10 บาท  (คาธรรมนียมการออก฿บอนุญาต) 

4) - ฿บทน฿บอนุญำตหรือ฿บทน฿บรับรอง 
คำธรรมนียม5 บาท  (คาธรรมนียมการออก฿บอนุญาต) 

5) -฿บอนุญำตกอสรຌำง 
คำธรรมนียม 20 บาท (คาธรรมนียมการตอ฿บอนุญาต) 
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6) - ฿บอนุญำตดัดปลง 
- ฿บอนุญำตรืๅอถอน 

- ฿บอนุญำตคลืไอนยຌำย 

คำธรรมนียม 10 บาท  (คาธรรมนียมการตอ฿บอนุญาต) 
7) - อำคำรเมกิน 2 ชัๅน สูงเมกิน 12 มตร 

- พืๅนทีไจอดรถ ทีไกลับรถ ละทำงขຌำออกรถ 

(คิดป็นตำรำงมตร) 
คำธรรมนียม 0.5 บาท (คาธรรมการตอ฿บอนุญาต) 

8) - อำคำรเมกิน 3 ชัๅน ละสูงเมกิน 12 มตร ตเมกิน 15 มตร 
(คิดป็นตำรำงมตร) 
คำธรรมนียม 12 บาท  (คาธรรมนียมการตอ฿บอนุญาต) 

9) - อำคำรสูงกิน 3 ชัๅน หรือสูงกิน 15 มตร 
- อำคำรซึไงมีพืๅนทีไรองรับนๅ ำหนักนๅ ำหนักบรรทุกกิน 50 กิลกรัม/ตำรำงมตร 
- ป้ำย 

(คิดป็นตำรำงมตร) 
คำธรรมนียม 4 บาท  (คาธรรมนียมการตอ฿บอนุญาต) 

17. ชองทำงกำรรຌองรียน 

1) ชองทำงกำรรຌองรียน องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล (กองชาง)  699 หมู 21 ต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอ
คลองลาน จังหวัดก้าพงพชร 62180 ทรศัพทื 055 786399 

2) ชองทำงกำรรຌองรียน ทางวใบเซต์ http://www.khlongnamlai.go.th- 
3) ชองทำงกำรรຌองรียน จังหวัดอืไนโ รຌองรียนตอผูຌวาราชการจังหวัด (ผานศูนย์ด้ารงธรรมประจ้าจังหวัด ทุกจังหวัด) 
4) ชองทำงกำรรຌองรียน กรุงทพมหานคร รຌองรียนผานกรมยธาธิการละผังมือง 

1. ทางอินทอร์นใต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามทีไ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง เปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 ขวงหຌวยขวาง ขตหຌวยขวาง กรุงทพฯ 10320  
     ละ 218/1 ถ.พระรามทีไ 6 ขวงสามสน฿น ขตพญาเท กรุงทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด้ารงธรรม กรมยธาธิการละผังมือง (ทร. 02-299-4311-12)  
5. รຌอง รียนดຌวยตนอง 
6. ตูຌรับฟังความคิดหใน (ตั งอยู ณ ศูนย์บริการขຌอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามทีไ 6) 

5) ชองทำงกำรรຌองรียนศูนย์บริการประชาชน ส้านักปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /  
ตูຌ ปณ.1111 ลขทีไ 1 ถ.พิษณุลก ขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยำงบบฟอร์ม ตัวอยำง ละคูมือกำรกรอก  
เมมีบบฟอร์ม ตัวอยาง ละคูมือการกรอก 

วันทีไพิมพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั นทีไ 2 ดยส้านักงาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำดย องค์การบริหารสวนต้าบลคลองน ้าเหล อ้าภอคลองลาน จังหวัดก้าพงพชร สถ.มท. 

 


