** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
1. ชื่อตัวชี้วัด

: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

2. ระดับความสำเร็จ :
ผลผลิต (Output)
ผลลัพธ์ (Outcome)
** สนับสนุนแผนพัฒนา กทม. ระยะ 20 ปี (ยุทธศาสตร์-ประเด็นยุทธศาสตร์-กลยุทธ์ตามแผนฯ /ตัวชี้วัด)
ประเด็นยุทธฯ : ด้านที่ ๔ ? มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
-------- ย่อย : มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าประสงค์ที่ : เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
3. คำนิยาม :
:: 1. การพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ หมายถึง
การพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า
การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม
รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร
2. ขั้นตอนการการพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
มี 3 ขั้นตอน คือ
1) ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบการขออนุญาต
- ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร
- ทำความเข้าใจประเด็นที่เจ้าของเรื่องต้องการหารือ หากไม่ชัดเจนให้ติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อสอบถามให้เข้าใจ หรือแจ้งของเอกสารเพิ่มเติม
2) พิจารณาให้ความเห็น
- จัดเตรียมแผนที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ออกสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่บริเวณที่ผู้ขอหารือมีประเด็นคำถามหรือข้อหารือเข้ามา
- ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) จัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาคำร้อง
3. สถิติเรื่องที่ต้องพิจารณาอนุญาต ปีงบประมาณ 2562 ประมาณ 30 เรื่อง และมีการกำหนดระยะเวลา ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
24.5 วัน (ทำการ) จากปกติ 28.5 วัน (ทำการ)
4. วิธีการคำนวณ :
:: วิธีการคำนวณ :
จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ ภายใน 24.5 วัน คูณ100 หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานให้พิจารณาทั้งหมด
5. เป้าหมาย : 100 (ร้อยละ)
: ผลงานที่ทำได้ = 100 (ร้อยละ)
6. รายงานผลการดำเนินงาน (รายไตรมาส) :
(6.1) ไตรมาสที่ 1 : มีผู้ขออนุญาต จำนวน 12 ราย และดำเนินการพิจารณา
แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่
1. กรมศุลกากรเรื่องขอความเห็นและคำรับรองการ
ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือ
ศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพฯผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท
1704/2456 ลว. 10 ตุลาคม 2562)
2. บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง
ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก
สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา
การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2557 ลว. 24 ต.ค. 2562)
3. บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัดเรื่องขอความเห็น
ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน
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100 ตันกรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
จำนวน 2 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อย
แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา
4. สำนักการระบายน้ำผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบ
เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2411 ลว. 7 ต.ค. 2562)
5. สำนักการระบายน้ำ(บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ห่นังสือที่ กท
1704/2509 ลว. 17 ต.ค. 2562)
6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด)
อยู่ระหว่างการออกสำรวจ
7. บริษัท มหานทีเจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็น
ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน
100 ตัน กรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ
จำนวน 2 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2607 ลว.30 ต.ค. 2562)
8. บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์จำกัดเรื่องขอความเห็น
ชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและ
สะพานปรับระดับขนาดไม่เกิน100ตันกรอสส์
จำนวน 1 โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2802 ลว. 22 พย. 2562)
9. สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท 37 จำกัด) ทำ
หนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่ กท 1704/2593 ลว. 28 ต.ค. 2562
10. สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/2743 ลว.14 พ.ย. 2562)
11. บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัดเรื่องขอ
หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย3)
ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนังสือ
และข้อมูลประกอบ
12. สำนักการระบายน้ำ(นางสาวสุจินดาลีวานิชย์)
ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
(หนังสือที่ กท 1704/286 ลว.13 ธ.ค. 2562)
(6.2) ไตรมาสที่ 2 : มีผู้ยื่นขออนุญาต จำนวน 7 ราย และดำเนินการพิจารณา
แล้วเสร็จภายในกำหนด 24.5 วันทำการ ได้แก่
1. สำนักการระบายน้ำ (รายวัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/94 ลงวันที่ 16 มกราคม 2563
2. สำนักการระบายน้ำ (รายบริษัทแอลเอชมอลล์แอนด์
โฮเทลจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/129 ลงวันที่ 20 มกราคม 2563
3. สำนักงานประปาสาขาสุขุมวิท เรื่อง ขอหนังสือ
รับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำบริเวณถนนคู่ขนานวงแหวนรอบนอก
(บางปะอิน-บางนา) ช่วงคลองระบายน้ำถึงคลองทับ
ช้างบน ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ
อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้ว ที่ กท 1704/433 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
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4. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด)
อยู่ในขั้นตอนการวางแผนเพื่อลงสำรวจพื้นที่
5. บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เรื่อง
ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขออนุญาต
ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่าง
ดำเนินการพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณา
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป
6. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พีแอลเคเอสเตท จำกัด)
ทำหนังสือตอบสำนกการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว
ที่ กท 1704/556 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
7. สำนักการระบายน้ำ (บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท
จำกัด) (มหาชน) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ
เรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/676 วันที่ 18 มีนาคม 2563
(6.3) ไตรมาสที่ 3 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน16รายคือ
1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้(กรุงเทพ)จำกัดเรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่
กท1704/751ลงวันที่26มีนาคม2563
2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วง
ล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้วหนังสือที่กท1704/894ลงวันที่17เมษายน2563
3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนท์จำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำส่่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/893ลงวันที่
17เมษายน2563
4.สำนักการระบายน้ำ(น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท 1704/906ลงวันที่17เมษายน2563
5.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทเจ้าพระยารีสอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการรระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่
กท1704/907ลงวันที่17เมษายน2563
6.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาข้ามคลองและลอดคลองเก้า ถนนไมตรีจิต
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1031ลงวันที่
1พฤษภาคม2563
7.การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบหรือ ยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอด
คลองปลัดเปรียงถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28 (ซอยวัดตะกล่ำ)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา
การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1032 ลงวันที่1พฤษภาคม2563
8.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1294 ลงวันที่4มิถุนายน2563
9.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1295 ลงวันที่4มิถุนายน2563
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **

10.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ
ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่งผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่
กท1704/1344
ลงวันที่11มิถุนายน2563
11.สำนักการระบายน้ำ(กรมธนารักษ์)ลงสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์
12.สำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ลงสำรวจพื้นที่
13.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ
14.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ
15.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและ เตรียมลงสำรวจพื้นที่
16.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ
สรุป รายที่1-10ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่11-16อยู่ระหว่างรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(6.4) ไตรมาสที่ 4 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน16รายคือ
1.บริษัทเอเชี่ยนพร็อพเพอร์ตี้(กรุงเทพ)จำกัดเรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นเรื่องขอ อนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบ
ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่ง ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่
กท1704/751ลงวันที่26มีนาคม2563
2.บริษัทวีแอสเสทคอร์ปอเรชั่นจำกัดเรื่องขอหนังสือ รับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วง
ล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย
แล้วหนังสือที่กท1704/894ลงวันที่17เมษายน2563
3.บริษัทโกลเด้นแลนด์เรสซิเดนท์จำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง
สิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการ ขออนุญาตและนำส่่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/893ลงวันที่
17เมษายน2563
4.สำนักการระบายน้ำ(น.ท.สิชล ห่วงนิกร)ทำหนังสือ ตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท 1704/906ลงวันที่17เมษายน2563
5.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทเจ้าพระยารีสอร์ทจำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการรระบายน้ำเรียบร้อยแล้วที่
กท1704/907ลงวันที่17เมษายน2563
6.การประปานครหลวง เรื่อง ขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาข้ามคลองและลอดคลองเก้า ถนนไมตรีจิต
ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1031ลงวันที่
1พฤษภาคม2563
7.การไฟฟ้านครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบหรือ ยินยอมให้ก่อสร้างท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินช่วงลอด
คลองปลัดเปรียงถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ซอย28 (ซอยวัดตะกล่ำ)ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา
การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1032 ลงวันที่1พฤษภาคม2563
8.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1294 ลงวันที่4มิถุนายน2563
9.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ
พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่กท1704/1295 ลงวันที่4มิถุนายน2563
10.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ
ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่งผู้รับผิดชอบดำเนินการ พิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วหนังสือที่
กท1704/1344
ลงวันที่11มิถุนายน2563
11.สำนักการระบายน้ำ(กรมธนารักษ์)ลงสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างรอเอกสารเพิ่มเติม จากกรมธนารักษ์
12.สำนักการระบายน้ำอยู่ในขั้นตอนการวางแผน ลงสำรวจพื้นที่
13.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดคลองถนนผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ
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** ผลการดำเนินงานส่วนที่ 2 ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี แยกรายตัวชี้วัด **
14.สำนักงานประปาสาขาลาดพร้าวเรื่องขอความ เห็นชอบเพื่อวางท่อประปาบริเวณริมคลองบางชัน
(ฝั่งซ้าย)ช่วงถนนปัญญาอินทราถึงหลังหมู่บ้าน มัณฑนาถนนปัญญาอินทราผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ลงสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างพิจารณา ตอบข้อหารือ
15.การประปานครหลวงเรื่องขอความเห็นชอบเพื่อ วางท่อประปาลอดBoxCulvertคลองระบายน้ำ ถนนขุมทอง-ลำต้อยติ่ง
ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ตรวจสอบและพิจารณารายละเอียดเอกสารและ เตรียมลงสำรวจพื้นที่
16.สำนักการระบายน้ำ(นายองอาจ มีคุณสมบัติ) อยู่ในขั้นตอนการวางแผนลงสำรวจ
สรุป รายที่1-10ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด รายที่11-16อยู่ระหว่างรอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติม
(6.5) สรุปผลการดำเนินงาน (ปลายปีงบประมาณ) :
::
7. ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินงาน :
::
8. อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :
:: 9. หลักฐานอ้างอิง :
::
ขอรับรองว่า ข้อความที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ หน่วยงานได้จัดพิมพ์จากระบบงานจริง เพื่อเป็นหลักฐานไว้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.............................................................(ผู้รายงานข้อมูล)
(...........................................................)
ตำแหน่ง .............................................................
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