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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัติท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  

 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ท่ีท าการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  อ าเภอท่าเรือ  จังหวดัพระนครศรีอยธุยา) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต  

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นบัแต่วนัที่ได้
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รบัค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ต้องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแต่กรณี  
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จดัท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 

7 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที่ดิน ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารบั
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าเจ้า
สนุก อ าเภอ
ท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธย
า 

(ที่ท าการองค์การ
บริหารส่วนต าบล
ท่าเจ้าสนุก) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขอ
อนุญำตก่อสร้ำง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำร  (แบบ ข. 
1) 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบบัทุก
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ  
กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

3) 

ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรม 
หรือใบอนุญำตฯ 
ฉบบัต่ออำยุ หรือ
ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร 
(ส่วนขยำย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผังที่ดิน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม) 

4) 

กรณีที่มีกำรมอบ
อ ำนำจ ต้องมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
หรือหนงัสือ
เดินทำงของผู้
มอบและผู้รบั
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผู้รบัมอบอ ำนำจ
เจ้ำของที่ดิน 
(กรณีเจ้ำของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

6) 
หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตที่ดิน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ต่ำงเจ้ำของ 
(กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขต
ที่ดิน) 

7) 

หนงัสือรบัรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น                
ผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

8) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะ 
ขนำดอยู่ใน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลำยมือชื่อพร้อม
กบัเขียนชื่อตวั
บรรจง และ
คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

10) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง แผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ำของอำคำร 
ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง 
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้
ค ำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 



8/14 
 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำรพิเศษ 
อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวสัดุถำวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทที่ต ัง้อยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ได้ ตำม
กฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกั ควำม
ต้ำนทำน ควำม
คงทนของอำคำร 
และพืน้ดินที่
รองรบัอำคำรใน
กำรต้ำนทำนแรง
สั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 
2540 ต้องแสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสร้ำง 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่ำ fc > 
65 ksc. หรือ ค่ำ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดุที่รบัรอง
โดยสถำบนัที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้ค ำนวณและผู้
ขออนุญำต ลง
นำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

12) 

กรณีอำคำรที่เข้ำ
ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ
ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

มีเอกสำรรบัรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต 

13) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ  
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงำน) 

15) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรบัอำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ป้องกนัเพลิงไหม้ 

19) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรบัรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องย่ืน
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
หมำยเหตุ -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวดั ทุกจังหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้าสนุก  0-3576-0436 ต่อ 12 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ์ 20/07/2558 
สถำนะ รออนุมตัิข ัน้ที่ 1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเจ้า

สนุก อ าเภอท่าเรือ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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