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เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
อําเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  



คํานํา 
 

   ด้วยพระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘  
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เม่ือวันท่ี ๒๒  มกราคม ๒๕๕๘ ตามมาตรา ๗  ได้กําหนดให้หน่วยงานของรัฐท่ีมี
การอนุญาตต้องจัดทําคู่มือสําหรับประชาชน ซ่ึงอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข (ถ้ามี)
ในการยื่นคําขอ ข้ันตอนระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือหลักฐานท่ีผู้ขออนุญาตจะต้อง
ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และให้นําคู่มือสําหรับประชาชนปิดประกาศไว้ ณ สถานท่ียื่นคําขอ และเผยแพร่ทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  

   เทศบาลตําบลสันป่าม่วง จึงได้จัดทําคู่มือเล่มนี้เพ่ือแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ
ประชาชนของเทศบาลตําบลสันป่าม่วง  ซ่ึงจะทําให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในข้ันตอนการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีและระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดยประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลน้ําพุได้  ซ่ึงถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี ตามมาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๙ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนและผู้บริการต่อไป 
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานท่ีให้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง               วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0-5488-8870     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 0-5488-8870                  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
การก่อสร้าง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วงต้อง
ได้รับอนุญาตจากเทศบาลตําบลเสียก่อน จึงจะดําเนินการได้ ท้ังนี้เพราะเทศบาลตําบลสันป่าม่วงมีหน้าท่ีควบคุม
เพ่ือประโยชน์แห่งความม่ันคง แข็งแรง ความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม       
การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพ่ือประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.๑              งานก่อสร้าง  กองช่าง   
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี    
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต              
๔. ออกใบอนุญาต/ชําระค่าธรรมเนียม    
 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 7  วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
๑. แบบฟอร์มคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (ข.๑)       จํานวน ๑ ชุด 
๒. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
 - สําเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต                  จํานวน 2 ชุด  

- สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต                     จํานวน 2 ชุด 
๓. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
  - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลท่ีออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน   จํานวน 2 ชุด 
๔. สําเนาหลักฐาน โฉนดท่ีดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหน้าขนาดเท่าฉบับจริง      จํานวน 2 ชุด 
๕. กรณีผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารในท่ีดินบุคคลอ่ืน 

- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน       จํานวน ๑ ชุด 
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- สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของท่ีดิน                      จํานวน ๑ ชุด 
- สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน                        จํานวน ๑ ชุด 

๖. กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินของบุคคลอ่ืน (ท่ีดินต่างเจ้าของ) 
- หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน      จํานวน ๑ ชุด 
- สําเนาบัตรประชาชนของเจ้าของท่ีดินด้านท่ีชิดเขต        จํานวน ๑ ชุด 
- สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดินด้านท่ีชิดเขต             จํานวน ๑ ชุด 

๗. กรณีเจ้าของอาคารไม่ได้มายื่นขออนุญาตด้วยตนเอง  
- หนังสือมอบอํานาจพร้อมติดอากรแสตมป์       จํานวน ๑ ฉบับ    
 (บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล  ๓๐ บาท)  

๘. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมี 
    ลักษณะ / ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)         จํานวน ๑ ฉบับ    
๙. สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม        จํานวน ๑ ฉบับ    
๑๐.รายการคํานวณโครงสร้าง  ( กรณีอาคารมีพ้ืนท่ีใช้สอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)    จํานวน ๑ ชุด   
๑๑.หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม(กรณีเข้าข่ายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จํานวน ๑ ฉบับ    
๑๒.สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม       จํานวน ๑ ฉบับ    
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน ๓ ชุด  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
    ๑๓.๑ รายการประกอบแบบ   ๑๓.๒ แผนท่ีสังเขป 
    ๑๓.๓ รูปแบบพ้ืน    ๑๓.๔ รูปด้าน ๔ ด้าน 
    ๑๓.๕ รูปตัด ๒ ด้าน    ๑๓.๖ รูปทรงหลังคา 
    ๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก  ๑๓.๘ รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก) 
    ๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟ้า, สุขาภิบาล           ๑๓.๑๐ รายการคํานวณ (กรณีเป็นอาคาร ๒ ชั้นข้ึนไป) 
 
ค่าธรรมเนียม 
 ๑.ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร        ฉบับละ ๒๐ บาท  
 ๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบ้านเรือน       ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบ้านเรือน      ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารบ้านเรือน               ฉบับละ ๒๐ บาท  
 ๕.ใบรับรองอาคารบ้านเรือน         ฉบับละ ๑๐ บาท  
 ๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง                 ฉบับละ     ๕       บาท      
 ๗.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
   - อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์ 

- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตรค่าธรรมเนียมในอัตรา 
  ตารางเมตรละ ๒ บาท  

       - อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  ค่าธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท  
 - อาคารซ่ึงมีพ้ืนท่ีรองรับน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ต่อหนึ่งตารางเมตร ค่าธรรมเนียมในอัตรา 

  ตารางเมตรละ ๔ บาท  
- พ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ  ค่าธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค์  

     - ป้ายตารางเมตรละ ๔ บาท  
     - อาคารประเภทซ่ึงต้องวัดความยาว เช่น ทางหรือท่อระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง เมตรละ ๑ บาท 
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การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง โทรศัพท์:0-5488-8870  
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานท่ีให้บริการ  การรับแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟฟ้าก่ิง) ขัดข้อง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง               วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0-5488-8870     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 0-5488-8870                  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ                                    หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ข้ันตอน                    กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
1. ผู้ร้องแจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง กรอกข้อมูลลงในแบบ 
    คําร้องการบํารุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
2. เจ้าหน้าท่ีรับคําร้องและลงทะเบียนรับแจ้ง 
    ไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง 
3. เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
4. แจ้งเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบดําเนินการซ่อมแซม 
    ตามท่ีได้รับคําร้อง และแจ้งผลดําเนินการให้ผู้ร้องทราบ 
5. รายงานผลการดําเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ    
                
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 2 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
๑. แบบคําร้อง                                      จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. แบบแปลนแผนผังไฟฟ้า       จํานวน ๑ ฉบับ 
3. ภาพถ่าย         จํานวน 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง โทรศัพท์:0-5488-8870  
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานท่ีให้บริการ  การขออนุญาตออกหนังสือรับรอง 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง               วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0-5488-8870     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 0-5488-8870                  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ                                หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ข้ันตอน               กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
๑. ยื่นคําขอ               
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานท่ี    
๓. การพิจารณาออกใบรับรอง              
๔. ออกใบรับรอง/ชําระค่าธรรมเนียม    
                
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 2 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 

๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน ๑ ฉบับ 
๓. สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีมีการปลูกสร้างบ้าน      จํานวน ๑ ฉบับ 
4. อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียม  10 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง โทรศัพท์:0-5488-8870  
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คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานท่ีให้บริการ  การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0-5488-8870     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 0-5488-8870                  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. ประชาชนยื่นคําร้องต่อเจ้าหน้าท่ี   กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง  
๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง    
   เรื่องราวร้องทุกข์  
๓. เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บริหาร   
๔. ผู้บริหารพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์และสั่งการ      
๕. เจ้าหน้าท่ีแจ้งตอบรับผลการดําเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบ  
     
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน ๗ วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
๑. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน       จํานวน ๑ ฉบับ 
๒. สําเนาทะเบียนบ้าน        จํานวน ๑ ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง โทรศัพท์:0-5488-8870  
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- 
คู่มือสําหรับประชาชน 

 
งานท่ีให้บริการ  การรับแจ้งงานดินขุดดินถม 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี / ช่องทางการให้บริการ    ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
ช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง                          วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
โทรศัพท์: 0-5488-8870     (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
โทรสาร: 0-5488-8870                  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ด้วยพระราชบัญญัติขุดดิน ถมดิน พ.ศ. 2543 ประกอบกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัด

พะเยา พ.ศ. 2555 ได้มีผลใช้บังคับในเขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง จึงเป็นผลให้เทศบาลตําบลสันป่าม่วงเป็นเขต
ควบคุม การขุดดิน ถมดิน ดังนั้น ผู้ท่ีประสงค์จะทาการขุดดินหรือถมดินภายในเขตพ้ืนท่ีดังกล่าว จะต้องแจ้งต่อ
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามกฎหมายดังกล่าว โดยต้องได้ใบรับแจ้งก่อนกระทําการ
ขุดดินหรือถมดิน ดังนี้  
            1. การขออนุญาตขุดดิน  
             กรณีทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3 เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร  
             2. การขออนุญาตถมดิน  
             กรณีทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับท่ีดินต่างเจ้าของท่ีอยู่ข้างเคียง และมีพ้ืนท่ี  
ของเนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตร (ผู้ถมดินต้องจัดให้มีการระบายน้าเพียงพอท่ีจะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน
แก่เจ้าของท่ีดินท่ีอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืน) หากผู้ใดฝ่าฝืนจะต้องระวางโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ในการป้องกันอันตรายท่ีจะเกิดจากการขุดดินหรือถมดินอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนในเขตเทศบาลตําบลสันป่าม่วง 
 
ข้ันตอนและระยะการให้บริการ 
ข้ันตอน       หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑.  ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตขุดดิน ถมดิน  กองช่าง เทศบาลตําบลสันป่าม่วง  

    พร้อมเอกสาร 
๒. เจ้าหน้าท่ีทําการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองต้น    
๓. นายช่างออกตรวจโฉนดท่ีดิน/ผังเมือง/สภาพ  
    สาธารณะและตรวจพิจารณาแบบ  
๔. เจ้าพนักงานท้องถ่ินพิจารณาคําขออนุญาต     
๕. ผู้ยื่นคาขอชาระค่าธรรมเนียม พร้อมรับ  
    ใบอนุญาต 
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ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังสิ้น ไม่เกิน 15 วัน/ราย 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานท่ีต้องใช้ 
1. สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนผู้ขออนุญาต      จํานวน 2 ฉบับ  
2. สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต     จํานวน 2 ฉบับ  
3. สําเนาโฉนดท่ีดิน       จํานวน 2 ฉบับ  
4. แผนผังบริเวณท่ีจะทําการขุดดิน ถมดิน      จํานวน 2 ฉบับ  
5. แผนผังแสดงบริเวณเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณใกล้เคียง    จํานวน 2 ฉบับ  
6. กรณีท่ีดินไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตต้องมีเอกสาร  
     6.1 หนังสือยินยอมให้ทาการขุดดิน ถมดิน     จํานวน 2 ฉบับ  
     6.2 สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของเจ้าของท่ีดิน    จํานวน 2 ฉบับ  
     6.3 สําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดิน     จํานวน 2 ฉบับ  
7. ชื่อผู้ควบคุมงานซ่ึงจะต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในกระทรวง  
8. เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
    *สําเนาเอกสารให้รับรองความถูกต้อง 

 
ค่าธรรมเนียม 
ใบอนุญาตขุดดินถมดิน   ฉบับละ 500 บาท 
 
การรับเรื่องร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง โทรศัพท์:0-5488-8870  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


