กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ใหญ่ อาเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
1.

2.

3.

ด้านการคลัง
การจัดเก็บภาษีป้าย

ขั้นตอนการให้บริการ

1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษี
ป้าย (ภ.ป.1) พร้อมเอกสารประกอบ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายชาระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7)
การจัดเก็บภาษีบารุง 1. ผู้เป็นเจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน
ท้องที่
(ภ.บ.ท.5)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีบารุงท้องที่ชาระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีบารุงท้องที่ (ภ.บ.ท.11)
การจัดเก็บภาษี
1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบแสดง
โรงเรือนและที่ดิน
รายการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.ร.ด.2)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
3. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินชาระเงินและรับ
ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ภ.บ.ท.12)

ระยะเวลา
การให้บริการ

ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
(ผู้รับผิดชอบ)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่
ผ่านมา (ภ.ป.7)

5 นาที/ราย

ส่วนการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
นางปพิชญา โคหนองบัว
(จพง.จัดเก็บรายได้)

(กรณีรายเก่า)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีป้ายปีที่
ผ่านมา (ภ.บ.ท.11)

5 นาที/ราย

ส่วนการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
นางปพิชญา โคหนองบัว
(จพง.จัดเก็บรายได้)

(กรณีรายเก่า)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้าน
2. ใบเสร็จรับเงินค่าภาษีโรงเรือน
และที่ดินปีที่ผ่านมา (ภ.บ.ท.12)

5 นาที/ราย

ส่วนการคลัง
ผู้รับผิดชอบ
นางปพิชญา โคหนองบัว
(จพง.จัดเก็บรายได้)

(กรณีรายเก่า)

เอกสารประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
4.

ด้านโยธา
การขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ตามแบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
(แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ
3. นายช่าง/หัวหน้าส่วนโยธา พิจารณาแบบ
4. เจ้าหน้าที่พิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร/ออกใบอนุญาต

เอกสารประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดินหรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน
3. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
4. หนังสือรับรองของของผู้ประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและ
คานวณโครงสร้างอาคาร
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน
สถาปัตยกรรม
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบ
7. รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย (กรณี
อาคารต้องมีระบบบาบัดน้าเสีย

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)
30 วัน/ราย

ส่วนโยธา
นายไกรรัตน์ ชัยมูล
(หัวหน้าส่วนโยธา)

หมายเหตุ
กรณีผู้ขอ
อนุญาตใช้แบบ
ก่อสร้างอาคาร
ของกรม
โยธาธิการและ
ผังเมืองหรือแบบ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น ๆ
ระยะเวลาให้
บริการ
10 วัน/ราย

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
5.

ด้านสาธารณสุข
การขออนุญาต
ประกอบกิจการที่
เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ (130
ประเภท)

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (แบบ ก.อ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ และสถานที่ตั้ง
ประกอบกิจการ แล้วพิจารณาออกใบอนุญาต
(แบบ ก.อ.2)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาต
3. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานประกอบการ
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วย
ตนเองได้

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)
20 วัน/ราย

สานักงานปลัด
ผู้รับผิดชอบ
นางญาณิพัชญ์ พรมราช
(จพง.ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ
(กรณีรายใหม่)

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
6.

ด้านสาธารณสุข
การขออนุญาตจัดตั้ง
สถานที่จาหน่าย
อาหารหรือที่สะสม
อาหาร(พื้นที่เกิน
200 ตร.ม.)

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจัดตั้งสถานที่
จาหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร (แบบ
ส.อ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ และสถานที่จาหน่าย
อาหาร แล้วพิจารณาออกหนังสือรับรองการ
แจ้งจัดตั้งสถานที่จาหน่ายอาหาร (แบบ ส.อ.2)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
2. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านผู้จัดการ หากไม่เป็นบุคคล
เดียวกับผู้ถือใบอนุญาตประกอบการ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ใช้เป็นที่ตั้ง
สถานที่จาหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
4. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลพร้อมแสดงบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้แทนนิติบุคคล(กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล)
5. สาเนาใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร ที่ใช้
แสดงว่าอาคารที่ใช้เป็นสถานประกอบการ
สามารถใช้ประกอบการนั้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร
6. หนังสือมอบอานาจพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณี
ผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการด้วย
ตนเองได้

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)
20 วัน/ราย

สานักงานปลัด
ผู้รับผิดชอบ
นางญาณิพัชญ์ พรมราช
(จพง.ส่งเสริมสุขภาพ

หมายเหตุ
(กรณีรายใหม่)

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
7.

8.

ด้านสาธารณสุข
การขออนุญาต
จาหน่ายสินค้าในที่
หรือทางสาธารณะ

การรับแจ้งเรื่องราว
ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ขั้นตอนการให้บริการ
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตจาหน่ายสินค้า
ในที่หรือทางสาธารณะ (แบบ ส.ณ.1)
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ และสถานที่จาหน่าย
สินค้าในที่หรือทางสาธารณะแล้วพิจารณาออก
ใบอนุญาต ฯ (แบบ ส.ณ.2)

เอกสารประกอบการพิจารณา

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)

1. บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา
20 วัน/ราย
สานักงานปลัด
ทะเบียนบ้านของผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้รับผิดชอบ
2. บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนา
นางญาณิพัชญ์ พรมราช
ทะเบียนบ้านของผู้ช่วยจาหน่าย ฯ
(จพง.ส่งเสริมสุขภาพ
3. รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวไม่สวมหมวก ไม่
สวมแว่น ขนาด 1x1.5 นิ้ว ของผู้รับ
ใบอนุญาตและผู้ช่วยจาหน่ายคนละ 3 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ของผู้ขอใบอนุญาต
และผู้ช่วยจาหน่าย
5. แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้งจาหน่ายสินค้า
(กรณีเร่ขายไม่ต้องมีแผนที่)
สานักงานปลัด
1. ผู้เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ยื่นเรื่องร้องทุกข์/ 1. หนังสือร้องทุกข์/ร้องเรียน พร้อม แจ้งตอบการ
ผู้รับผิดชอบ
ร้องเรียน
เอกสารประกอบ
ดาเนินการให้
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบข้อเท็จจริง 2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
ผูร้ ้องทุกข์/ 1. จ.อ.ผดุงศักดิ์ ตลาศาสตร์
(จนท.วิเคราะห์นโยบาย ฯ)
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ/สั่งการ
ทะเบียนบ้าน
ร้องเรียน
2. น.ส.จิตรลดา ชัยเรียบ
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งตอบการ
ทราบ ภายใน
(นิติกร)
ดาเนินการให้ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนทราบ
5 วัน

หมายเหตุ
(กรณีรายใหม่)

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
9.

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

การช่วยเหลือและ
บรรเทาสาธารณภัย

1. ผู้ประสบสาธารณภัยหรือผู้แทนยื่นหนังสือ
ขอความช่วยเหลือ
2. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสารวจข้อเท็จจริงและ
ความเสียหายและรายงานผู้บริหารทราบ/สั่ง
การ
3. ให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย

1. หนังสือขอความช่วยเหลือ พร้อม
เอกสารประกอบ (ถ้ามี)
2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน

10. การขอรับการ
สนับสนุนน้าอุปโภค
บริโภค

1. ผู้ขอรับการสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภคหรือ
ผู้แทนยื่นหนังสือขอรับการสนับสนุนฯ
2. ผู้บริหาร/ผู้ที่ได้รับมอบอานาจ พิจารณา/สั่ง
การ
3. เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดาเนินการให้
การสนับสนุนน้าอุปโภคบริโภค

1. หนังสือขอรับการสนับสนุนน้าอุปโภค
บริโภค พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนา
ทะเบียนบ้าน

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)
ในทันที
สานักงานปลัด
(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

4 ชั่วโมง/ราย

สานักงานปลัด
(ผู้ที่ได้รับมอบหมาย)

หมายเหตุ
กรณีประสบ
สาธารณภัยเป็น
จานวนมาก
หรือทั้งตาบล ให้
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้
ยื่นหนังสือขอ
ความช่วยเหลือ

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ
11. การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)
กรณียื่นคาขออนุญาต ตามแบบ ธพ.น.3
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตประกอบ
20 วัน/ราย
สานักงานปลัด
1.
ส
าเนาบั
ต
รประจ
าตั
ว
ประชาชนและส
าเนา
กิจการน้ามันเชื้อเพลิง ดังนี้
(จนท.ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง)
ทะเบี
ย
นบ้
า
น
(กรณี
บ
ค
ุ
คลธรรมดา)หรื
อ
ส
าเนา
1.1 ยื่นคาขออนุญาตประกอบกิจการ
และส่วนโยธา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกให้
ควบคุมประเภทที่ 3 (ตามแบบ ธพ.น.3)
(หัวหน้าส่วนโยธา/ผู้ที่
ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่เป็นนิติบุคคล)
1.2 ยื่นคาขอใบแจ้งการประกอบกิจการ 2. หนังสือมอบอานาจ (ถ้ามี) พร้อมสาเนาบัตร
ได้รับมอบหมาย)
ควบคุมประเภทที่ 2 (ตามแบบ ธพ.น.1)
ประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
มอบอานาจ
3. เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา ตรวจสอบสถานที่และ 3. เอกสารแสดงสิทธิในการใช้ที่ดิน เช่น
โฉนดที่ดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1 หรืออื่นๆ
แบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่
4. สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมี
ประกอบกิจการฯ
สิทธิใช้ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของ
4. พิจารณาออกใบอนุญาต/ใบแจ้งประกอบ
ที่ดิน หรือหนังสือยินยอมจากหน่วยงานที่มี
กิจการ ฯ ดังนี้
หน้าที่ดูแลและรับผิดชอบที่ดินดังกล่าว
4.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม 5. หนังสือแจ้งการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ประเภทที่ 3 (ตามแบบ ธพ.น.4)
ที่ดินเพื่อประกอบกิจการควบคุมน้ามันเชื้อเพลิง
4.2 ใบรับแจ้งการประกอบกิจการควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง จากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ประเภทที่ 2 (ตามแบบ ธพ.น.2)
ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

อาคาร หรือจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
แล้วแต่กรณี (กรณีอยู่ในพื้นที่บังคับตาม
กฎหมายดังกล่าว)
6. รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรง จานวน
1 ชุด

หมายเหตุ
กรณีรายใหม่

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)

หมายเหตุ

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)

หมายเหตุ

7. แผนที่สังเขป และแผนผังบริเวณของแบบ
ก่อสร้างระบบความปลอดภัย ระบบควบคุม
มลพิษ ระบบท่อน้ามันเชื้อเพลิง ระบบบาบัด
หรือแยกน้าปนเปื้อนน้ามันเชื้อเพลิง ระบบ
อุปกรณ์นิรภัย ระบบไฟฟ้าและสิ่งปลูกสร้าง
อื่นๆ จานวน 3 ชุด แล้วแต่กรณี
8. หนังสือรับรองของวิศวกร พร้อมภาพถ่าย
ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
จานวน 3 ฉบับ หรือสาเนาหนังสือรับรองของ
บริษัทที่ปรึกษาในการออกแบบสิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าว จากกรมธุรกิจพลังงาน จานวน 3 ฉบับ
 กรณียื่นคาขออนุญาต ตามแบบ ธพ.น.1
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้แจ้ง (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียน พร้อมสาเนา
รายละเอียด วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลที่ออกให้ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)สาเนาหนังสือแสดง
ความเป็นตัวแทนของบุคคลหรือนิติบุคคลผู้แจ้ง
(กรณีตัวแทนของ
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
3. สาเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ น.ส.
3 ก/ส.ค.1/เอกสารแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ

11. การขออนุญาต
ประกอบกิจการ
น้ามันเชื้อเพลิง

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
4. สาเนาเอกสารแสดงว่าผู้แจ้งมีสิทธิใช้ที่ดิน
หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน หรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบที่ดิน ให้ใช้

กรณีรายใหม่

ที่ดินเป็นที่ตั้งสถานที่ประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2
5. สาเนาหนังสืออนุญาตพร้อมด้วยสาเนา
แผนผังบริเวณที่ได้อนุญาตให้ผู้ขออนุญาต
ทาทางเชื่อมระหว่างบริเวณที่ได้รับอนุญาตกับ
ถนนสาธารณะ ทางหลวง หรือถนนส่วนบุคคล
เพื่อใช้เป็นทางสาหรับยานพาหนะเข้า-ออก
สถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงประเภท ค ลักษณะ
ที่หนึ่ง เพื่อการจาหน่ายหรือขาย จากเจ้าหน้าที่
ผู้ดูแลและรับผิดชอบถนนสาธารณะ ทางหลวง
ถนนส่วนบุคคล
6. แผนที่สังเขปแสดงสถานที่ประกอบกิจการ
พร้อมทั้งแสดงสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในรัศมี
50.00 เมตร จานวน 3 ชุด
7. แผนผังบริเวณของสถานที่ประกอบกิจการ
จานวน 3 ชุด
8. แบบก่อสร้างถังเก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนือ
พื้นดินขนาดใหญ่ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์
จานวน 3 ชุด

ลาดับที่ กระบวนงานบริการ

ขั้นตอนการให้บริการ

เอกสารประกอบการพิจารณา
9. รายการคานวณความมั่นคงแข็งแรงของถัง
เก็บน้ามันเชื้อเพลิงเหนือพื้นดินขนาดใหญ่
จานวน 1 ชุด
10. หนังสือรับรองจากวิศวกรสาขาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นผู้คานวณความมั่นคงแข็งแรง ระบบ
ความปลอดภัย และระบบควบคุมมลพิษของถัง
เก็บน้ามันเชื้อเพลิงพื้นดินขนาดใหญ่และสิ่งปลูก
สร้างต่างๆ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร พร้อมทั้งแนบภาพถ่ายใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จานวน 3
ฉบับ

ระยะเวลา ส่วนราชการที่รับผิดชอบ
การให้บริการ
(ผู้รับผิดชอบ)

หมายเหตุ

