
 หนา   ๒๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

ประกาศจังหวัดนครสวรรค 
เรื่อง   โครงสรางอํานาจหนาที่  วิธกีารดําเนินงาน  และสถานทีต่ิดตอเพ่ือรับ 

ขอมูลขาวสารของหนวยงานบรหิารราชการสวนทองถิน่ในจังหวดันครสวรรค 
 

 

เพ่ือใหเปนไปตามความในมาตรา  ๗  (๑)  (๒)  (๓)  แหงพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ   

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ที่จะใหประชาชนมีสิทธิเขาถึงและไดรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานตาง ๆ   

ของทางราชการและสามารถแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งใชสิทธทิางการเมืองไดโดยถูกตองกับสภาพความเปนจริง  

จึงเห็นเปนการสมควรประกาศโครงสรางอํานาจหนาที่และการจัดองคกรในการดําเนินงานของหนวยงาน

บริหารราชการสวนทองถิ่น  และสถานท่ีติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของราชการในจังหวัดนครสวรรค  ดังนี้ 

(ก) องคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค 

 ๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ  อํานาจหนาที่ที่สําคัญขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครสวรรคเปนไปตามพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และแกไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

 ๒. การจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๒)  กองกิจการสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

  (๓)  กองแผนและงบประมาณ 

  (๔)  กองคลัง 

  (๕)  กองชาง 

  (๖)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

  (๗)  กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

  (๘)  กองกิจการพาณิชย 

  (๙)  กองการเจาหนาท่ี 

  (๑๐)  กองพัสดุและทรัพยสิน 

  (๑๑)  หนวยตรวจสอบภายใน 



 หนา   ๒๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๓. อํานาจหนาที่ท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนจังหวัดนครสวรรค  ประกอบดวย 

    ๓.๑ พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  พ.ศ.  ๒๕๔๐  และท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง  

(ฉบับที่  ๔)  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สรุปไดดังนี้ 

   ๑) องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการภายในเขตองคการบริหาร

สวนจังหวัด  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรือแยงตอกฎหมาย 

      (๒)  จัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด  และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

      (๓)  สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

      (๔)  ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีของสภาตําบล 

และราชการสวนทองถิ่นอื่น 

      (๕)  แบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่นอื่น 

      (๖)  อํานาจหนาท่ีของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๔๙๘  เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

      (๗)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

    (๗  ทวิ)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรม  

อันดีของทองถิ่น 

      (๘)  จัดทํากิจการใด ๆ  อันเปนอํานาจหนาท่ีของราชการสวนทองถิ่นอื่น   

ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด  และกิจการนั้นเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอื่นรวมกัน

ดําเนินการหรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

      (๙)  จัดทํากิจการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

      บรรดาอํานาจหนาที่ใดซึ่งเปนของราชการสวนกลาง  หรือราชการสวนภูมิภาค  

อาจมอบใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได  ทั้งนี้  ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



 หนา   ๒๙ 
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   ๒) องคการบริหารสวนจังหวัดอาจจัดทํากิจการใด ๆ  อันเปนอํานาจหนาที่ 

ของราชการสวนทองถิ่นอื่น  หรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นที่อยูนอกเขตจังหวัดได  เมื่อไดรับความยินยอม 

จากราชการสวนทองถิ่นอื่นหรือองคการบริหารสวนจังหวัดอื่นท่ีเกี่ยวของ  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑ  วิธีการ  

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

   ๓)  องคการบริหารสวนจังหวัดอาจใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงาน

ของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือราชการสวนทองถิ่นอื่นโดยเรียกคาบริการได  โดยตราเปนขอบัญญัติ 

   ๔)  การดําเนินกจิการขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีลักษณะเปนการพาณิชย

อาจทําไดโดยการตราเปนขอบัญญัติ  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

    ๓.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดใหองคการบริหารสวนจังหวัด  มีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบ

บริการสาธารณะ  เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 

   ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองและประสานการจัดทําแผนพัฒนา 

จังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 

   ๒)  การสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นในการพัฒนาทองถิ่น 

   ๓)  การประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นอื่น 

   ๔)  การแบงสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะตองแบงใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

   ๕)  การคุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ๖)  การจัดการศึกษา 

   ๗)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   ๘)  การสงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

   ๙)  การสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

   ๑๐)  การจัดตั้งและดูแลระบบบําบัดน้ําเสียรวม 

   ๑๑)  การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลรวม 

   ๑๒)  การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ 



 หนา   ๓๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๑๓)  การจัดการและดูแลสถานีขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา 

   ๑๔)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

   ๑๕)  การพาณิชย  การสงเสริมการลงทุน  และการทํากิจการไมวาจะดําเนินการ

เองหรือรวมกับบุคคลอื่นหรือจากสหการ 

   ๑๖)  การสรางและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําที่เชื่อมตอระหวางองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่นอื่น 

   ๑๗)  การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง 

   ๑๘)  การสงเสริมการกีฬา  จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น 

   ๑๙)  การจัดใหมีโรงพยาบาลจังหวัด  การรักษาพยาบาล  การปองกันและควบคุมโรคติดตอ 

   ๒๐)  การจัดใหมีพิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ 

   ๒๑)  การขนสงมวลชนและการวิศวกรรมจราจร 

   ๒๒)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๒๓)  การจัดใหมีระบบรักษาความสงบเรียบรอยในจังหวัด 

   ๒๔)  จัดทํากิจการใดอันเปนอํานาจและหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิน่อืน่  

ที่อยูในเขตและกิจการนั้นเปนการสมควรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นรวมกันดําเนินการ  หรือให 

องคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา  ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

   ๒๕)  สนับสนุนหรือชวยเหลือสวนราชการ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  

ในการพัฒนาทองถิ่น 

   ๒๖)  การใหบริการแกเอกชน  สวนราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น 

   ๒๗)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา   

และผูดอยโอกาส 

   ๒๘)  จัดทํากิจการอื่นใดตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น

กําหนดใหเปนอํานาจและหนาท่ีขององคการบริหารสวนจังหวัด 

   ๒๙)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 
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    ๓.๓ กฎกระทรวง  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ออกตามความในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

พ.ศ.  ๒๕๔๐  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน  ๒๕๔๑  กําหนดใหกิจการดังตอไปนี้เปนกิจการท่ีราชการ  สวนทองถิ่นอื่น

สมควรใหองคการบริหารสวนจังหวัดรวมดําเนินการ  หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทํา 

   ๑)  จัดใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

   ๒)  กําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

   ๓)  บําบัดน้ําเสีย 

   ๔)  บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   ๕)  วางผังเมือง 

   ๖)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท  ตามกฎหมาย 

วาดวยทางหลวง 

   ๗)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ํา 

   ๘)  จัดใหมีทาเทียบเรือ  ทาขาม  ที่จอดรถ  และตลาด 

   ๙)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๑๐)  รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

   ๑๑)  จัดการศึกษา  ทํานุบํารุงศาสนา  และบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี   

ภูมิปญญาทองถิ่น  หรือวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 

   ๑๒)  จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา  สถานพักผอนหยอนใจสวนสาธารณะ

และสวนสัตว  ตลอดจนสถานท่ีประชุมอบรมสําหรับราษฎร 

   ๑๓)  จัดใหมีการสังคมสงเคราะหและการสาธารณูปการ 

   ๑๔)  ปองกันและบําบัดรักษาโรค 

   ๑๕)  จัดตั้งและการบํารุงสถานพยาบาล 

   ๑๖)  สงเสริมการทองเท่ียว 

   ๑๗)  สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 

   ๑๘)  กิจการที่ไดมีการกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวดัและแผนพัฒนาองคการบริหาร 

สวนจังหวัด 
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 ๔. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  ณ  สถานท่ีตั้งขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครสวรรค  ถนนสวรรควิถี  ตําบลนครสวรรคตก  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  

รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๐-๓๕๖๗-๗๐  โทรสาร  ๐-๕๖๘๐-๓๕๐๕  เว็บไซต  

www.nakhonsawanpao.go.th,  E-mail  :  info@nakhonsawanpao.go.th   

(ข) เทศบาล 

 ๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ  อํานาจหนาที่ท่ีสําคัญของเทศบาลเปนไป  

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ   

 ๒. เทศบาลนคร  มี  ๑  แหง  ไดแก  เทศบาลนครนครสวรรค  จัดโครงสรางและองคกร  

ในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้   

    (๑)  สํานักปลัดเทศบาล 

    (๒)  สํานักการคลัง   

    (๓)  สํานักการชาง   

    (๔)  สํานักการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม   

   (๕)  สํานักการศึกษา   

    (๖)  สํานักการประปา   

    (๗)  กองวิชาการและแผนงาน   

    (๘)  กองสวัสดิการสังคม   

    (๙)  หนวยงานตรวจสอบภายใน   

 ๓. เทศบาลเมือง  มี  ๒  แหง  ไดแก  ๑)  เทศบาลเมืองตาคลี  ๒)  เทศบาลเมืองชุมแสง  

จัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

  (๑) สํานักปลัดเทศบาล 

    (๒)  กองคลัง 

    (๓)  กองชาง 



 หนา   ๓๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

    (๔)  กองวิชาการและแผนงาน 

    (๕)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    (๖)  กองการศึกษา 

    (๗)  กองสวัสดิการสังคม 

    (๘)  กองการประปา 

    (๙)  หนวยงานตรวจสอบภายใน 

 ๔. เทศบาลตําบล  มี  ๑๘  แหง  ไดแก  ๑)  เทศบาลตําบลหนองเบน  ๒)  เทศบาลตําบล

เกาเล้ียว  ๓)  เทศบาลตําบลบรรพตพิสัย  ๔)  เทศบาลตําบลบานแดน  ๕)  เทศบาลตําบลพยุหะ   

๖)  เทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก  ๗)  เทศบาลตําบลทาตะโก  ๘)  เทศบาลตําบลโกรกพระ   

๙)  เทศบาลตําบลบางประมุง  ๑๐)  เทศบาลตําบลบางมะฝอ  ๑๑)  เทศบาลตําบลทับกฤช   

๑๒)  เทศบาลตําบลหนองบัว  ๑๓)  เทศบาลตําบลไพศาลี  ๑๔)  เทศบาลตําบลลาดยาว  ๑๕)  เทศบาล 

ตําบลศาลเจาไกตอ  ๑๖)  เทศบาลตําบลชองแค  ๑๗)  เทศบาลตําบลตากฟา  ๑๘)  เทศบาลตําบลอุดมธัญญา   

โดยมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สํานักปลัดเทศบาล 

    (๒)  กองคลัง 

    (๓)  กองชาง 

    (๔)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    (๕)  กองการศึกษา 

    (๖)  กองประปา 

    (๗)  กองสวัสดิการสังคม 

    (๘)  กองวิชาการและแผนงาน   

    (๙)  หนวยตรวจสอบภายใน 

 ๕. อํานาจหนาที่ท่ีสําคัญของเทศบาล  ประกอบดวย 

  ๕.๑ พระราชบญัญตัิเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  และแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สรุปไดดังนี้   

   ๑) เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

    (๑)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 



 หนา   ๓๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

      (๒)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

      (๓)  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้ง   

การกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

      (๔)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

      (๕)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

      (๖)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

      (๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

      (๘)  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี 

ของทองถิ่น 

      (๙)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

      (๑๐)  กิจการอยางอื่นซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 

      (๑๑)  การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในรานจําหนายอาหาร  โรงมหรสพ  

และสถานบริการอื่น 

      (๑๒)  จัดการเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยและการปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม 

      (๑๓)  จัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 

      (๑๔)  การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง 

      (๑๕)  การสงเสริมกิจการทองเที่ยว 

   ๒) เทศบาลเมืองมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

      (๑) – (๘)  มีหนาที่เชนเดียวกับเทศบาลนคร 

      (๙)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

      (๑๐)  ใหมีโรงฆาสัตว 

      (๑๑)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษและรักษาคนเจ็บไข 

      (๑๒)  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

      (๑๓)  ใหมีและบํารุงสวมสาธารณะ 

      (๑๔)  ใหมีและบํารุงการไฟฟา  หรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

      (๑๕)  ใหมีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อทองถิ่น 



 หนา   ๓๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๓) เทศบาลนครและเทศบาลเมือง  อาจทําภารกิจอื่น ๆ  ไดดังนี้ 

      (๑)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 

      (๒)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

      (๓)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

      (๔)  ใหมีและบํารุงการสงเคราะหมารดาและเด็ก 

      (๕)  ใหมีและบํารุงโรงพยาบาล 

      (๖)  ใหมีการสาธารณูปการ 

      (๗)  จัดทํากิจการซึ่งจําเปนเพ่ือการสาธารณสุข 

      (๘)  จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา 

      (๙)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีสําหรับการกีฬาและพลศึกษา 

      (๑๐)  ใหมีและบํารุงสวนสาธารณะ  สวนสัตวและสถานที่พักผอนหยอนใจ 

      (๑๑)  ปรับปรุงแหลงเส่ือมโทรม  และรักษาความสะอาดเรียบรอยของทองถิ่น 

      (๑๒)  เทศพาณิชย 

   ๔) เทศบาลตําบลมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล  ดังตอไปนี้ 

      (๑)  รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 

     (๒)  ใหมีและบํารุงทางบกและทางน้ํา 

      (๓)  รักษาความสะอาดของถนน  หรือทางเดินและที่สาธารณะ  รวมทั้ง  การกําจัด

มูลฝอยและส่ิงปฏิกูล   

      (๔)  ปองกันและระงับโรคติดตอ 

      (๕)  ใหมีเครื่องใชในการดับเพลิง 

      (๖)  ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 

      (๗)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

      (๘)  บํารุงศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น 



 หนา   ๓๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๕) เทศบาลตําบล  อาจทําภารกิจอื่น ๆ  ไดดังนี้ 

      (๑)  ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 

      (๒)  ใหมีโรงฆาสัตว 

      (๓)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือและทาขาม 

      (๔)  ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 

      (๕)  บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 

      (๖)  ใหมีและบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 

      (๗)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

      (๘)  ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 

      (๙)  เทศพาณิชย 

    ๕.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดใหเทศบาลมีอํานาจและหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ   

เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 

   ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

   ๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 

   ๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และท่ีจอดรถ 

   ๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น   ๆ 

   ๕)  การสาธารณูปการ 

   ๖)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 

   ๗)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

   ๘)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

   ๙)  การจัดการศึกษา 

   ๑๐)  การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผูดอยโอกาส 

   ๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรมอันดี

ของทองถิ่น 



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

   ๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

   ๑๔)  การสงเสริมกีฬา 

   ๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   ๑๖)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

   ๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   ๑๘)  การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ําเสีย 

   ๑๙)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

   ๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   ๒๑)  การควบคุมการเล้ียงสัตว 

   ๒๒)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

   ๒๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัยโรงมหรสพ

และสาธารณสถานอื่น ๆ 

   ๒๔)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม 

   ๒๕)  การผังเมือง 

   ๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

   ๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   ๒๘)  การควบคุมอาคาร 

   ๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๓๐)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   ๓๑)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่คณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 



 หนา   ๓๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๖. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  ณ  สถานท่ีตั้งของสํานักงานเทศบาล  จํานวน  

๒๑  แหง  ดังนี ้

    (๑)  สํานักงานเทศบาลนครนครสวรรค  เลขที่  ๑๑๒  ถนนอรรถกวี  ตําบลปากน้ําโพ  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๙๕๕๕  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๑-๙๕๑๙  เว็บไซต  www.nsm.go.th  ,  facebook  :  เทศบาลนครนครสวรรค 

    (๒)  สํานักงานเทศบาลเมืองตาคลี  เลขท่ี  ๑  ซอยประชาตาคลี  ๓  ตําบลตาคลี  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๙๒๙๙  ตอ  ๓๕๒  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๑-๙๒๘๘ 

    (๓)  สํานักงานเทศบาลเมืองชุมแสง  เลขท่ี  ๑  ถนนแสงเจียรนัย  ตําบลชุมแสง  

อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๒๒๗๑  โทรสาร   

๐-๕๖๒๘-๒๑๕๙  เว็บไซต  www.nmt.or.th/nakhonsawan/mueangchumsaeng 

    (๔)  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองเบน  เลขท่ี  ๙๙๙  หมูที่  ๗  ตําบลหนองกรด  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๗๕๔๓  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๙-๖๐๙๕  เว็บไซต  www.nongben.go.th 

    (๕)  สํานักงานเทศบาลตาํบลเกาเล้ียว  เลขที่  ๑/๓  ถนนเกาเล้ียว–ยางใหญ  ตําบลเกาเล้ียว  

อําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๓๐  โทรศัพท/โทรสาร  ๐–๕๕๒๙–๙๑๕๗ 

    (๖)  สํานักงานเทศบาลตําบลบรรพตพิสัย  เลขที่  ๓๙๙  หมูท่ี  ๓  ตําบลทางิ้ว   

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๙๐๓๒  โทรสาร   

๐-๕๖๒๔-๔๓๕๕ 

    (๗)  สํานักงานเทศบาลตําบลบานแดน  เลขท่ี  ๒๕๔  หมูที่  ๗  ตําบลบานแดน  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๙๓๒๑  โทรสาร   

๐-๕๖๒๗-๙๓๒๑ 

    (๘)  สํานักงานเทศบาลตําบลพยุหะ  เลขท่ี  ๒๒๒  หมูท่ี  ๖  ถนนชิดวารีใต  ตําบลพยุหะ  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๔-๑๑๓๓  ตอ  ๑๖  

โทรสาร  ๐-๕๖๓๔-๑๑๓๓  ตอ  ๒๐  เว็บไซต  www.phayuha.go.th 
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    (๙)  สํานักงานเทศบาลตําบลทาน้ําออยมวงหัก  เลขที่  ๙๙  หมูท่ี  ๖  ตําบลมวงหัก  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๖-๗๓๗๔  ตอ  ๑๑๐  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๖-๗๖๑๙  เว็บไซต  www.thanamaoymuanghak.go.th 

    (๑๐)  สํานักงานเทศบาลตําบลทาตะโก  เลขท่ี  ๙๙๙  หมูที่  ๑  ตําบลทาตะโก  อําเภอ

ทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๙๐๙๘  โทรสาร  ๐-๕๖๒๔-๘๒๔๗ 

    (๑๑)  สํานักงานเทศบาลตําบลโกรกพระ  เลขที่  ๙/๔  หมู  ๖  ตําบลโกรกพระ   

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๑๐๘๖  โทรสาร   

๐-๕๖๒๙-๑๕๔๖ 

    (๑๒)  สํานักงานเทศบาลตาํบลบางประมุง  หมูที่  ๒  ตําบลบางประมุง  อําเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๒๑๒๓  โทรสาร  ๐-๕๖๒๐-๒๒๐๑  

เว็บไซต  www.bangpramung.go.th 

    (๑๓)  สํานักงานเทศบาลตําบลบางมะฝอ  เลขท่ี  ๑๗  หมูที่  ๓  ตําบลบางมะฝอ  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๓๖๓๙  โทรสาร   

๐-๕๖๘๘-๓๖๓๘ 

    (๑๔)  สํานักงานเทศบาลตําบลทับกฤช  เลขที่  ๓๗๙  หมูที่  ๕  ตําบลทับกฤช  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๘๐๙๓  โทรสาร  ๐-๕๖๓๖-๘๐๙๓ 

    (๑๕)  สํานักงานเทศบาลตําบลหนองบัว  เลขที่  ๑๖๖  หมูที่  ๑๒  ถนนหนองกลับ  

ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองบัว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๖๔๓๖  

โทรสาร  ๐-๕๖๘๗-๖๔๓๖ 

    (๑๖)  สํานักงานเทศบาลตําบลไพศาลี  เลขท่ี  ๑๑๑  หมูที่  ๑  ตําบลไพศาลี  อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๕-๙๑๔๓  โทรสาร  ๐-๕๖๒๕-๙๗๑๐  

ตอ  ๑๐๗   

  (๑๗)  สํานักงานเทศบาลตําบลลาดยาว  เลขท่ี  ๑๑๑/๑๑  หมูที่  ๑๑  ตําบลลาดยาว  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย   ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๑๒๘๓  โทรสาร   

๐-๕๖๒๗-๒๓๓๓ 
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    (๑๘)  สํานักงานเทศบาลตาํบลศาลเจาไกตอ  เลขท่ี  ๙๙  หมูที่  ๔  ตําบลศาลเจาไกตอ  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐๕๖-๓๖๕๒๘๒  โทรสาร  

๐๕๖-๓๖๕๓๗๙ 

    (๑๙)  สํานักงานเทศบาลตาํบลชองแค  ถนนวิถีพรหมประทาน  หมูที่  ๑  ตําบลชองแค  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๖-๙๒๕๔  โทรสาร   

๐-๕๖๒๖-๙๒๕๔  ตอ  ๑๑๓ 

    (๒๐)  สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา  เลขท่ี  ๑๑  หมูที่  ๑  ถนนตากฟา-ทาตะโก  

ตําบลตากฟา  อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔–๑๓๒๓  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๔–๑๓๒๓  ตอ  ๒๒  E-mail  :  takfacity@gmail.com 

    (๒๑)  สํานักงานเทศบาลตําบลอุดมธัญญา  เลขที่  ๑๐๙  หมูที่  ๑๔  ตําบลอุดมธัญญา  

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๗๓๒๒  หรือ  ๐-๕๖๐๐-๙๘๖๓ 

(ค) องคการบริหารสวนตําบล 

 ๑. การจัดโครงสรางองคกรในการดําเนินการ  อํานาจหนาท่ีที่สําคญัขององคการบรหิารสวนตําบล 

เปนไปตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗  และแกไขเพ่ิมเติม  

พ.ศ.  ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๒  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และกฎหมายอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของ   

 ๒. องคการบริหารสวนตําบล  มี  ๑๒๑  แหง  โดยมีการจัดโครงสรางและองคกรในการดําเนินการ   

ดังตอไปนี้ 

    (๑)  สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

    (๒)  กองคลัง 

    (๓)  กองชาง 

    (๔)  กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม 

    (๕)  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

    (๖)  กองสวัสดิการสังคม 

Administrator
Highlight
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 ๓. อํานาจหนาที่ท่ีสําคัญขององคการบริหารสวนตําบล  ประกอบดวย 

  ๓.๑ พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๓๗   

และแกไขเพ่ิมเติม  พ.ศ.  ๒๕๕๒  สรุปไดดังนี้ 

   ๑) องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตองคการบริหารสวนตําบล  ดังนี้ 

      (๑)  จัดใหมีและบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก 

      (๒)  รักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ํา  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  

รวมทั้งกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

      (๓)  ปองกันโรคและระงับโรคติดตอ 

      (๔)  ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

      (๕)  สงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

      (๖)  สงเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผูสูงอายุ  และผูพิการ 

      (๗)  คุมครอง  ดูแล  และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

      (๘)  บํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรม 

อันดีของทองถิ่น 

      (๙)  ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ 

หรือบุคลากรใหตามความจําเปนและสมควร 

   ๒) องคการบริหารสวนตําบล  อาจจัดทํากิจกรรมในเขตองคการบริหารสวนตําบล  

ดังนี้ 

      (๑)  ใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตร 

      (๒)  ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอื่น 

      (๓)  ใหมีและบํารุงรักษาทางระบายน้ํา 

      (๔)  ใหมีและบํารุงสถานที่ประชุม  การกีฬา  การพักผอนหยอนใจและสวนสาธารณะ 

      (๕)  ใหมีและสงเสริมกลุมเกษตรกรและกิจการสหกรณ 

      (๖)  สงเสริมใหมีอุตสาหกรรมในครอบครัว 

      (๗)  บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
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      (๘)  การคุมครองดูแลและรักษาทรัพยสินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน 

      (๙)  หาผลประโยชนจากทรัพยสินขององคการบริหารสวนตําบล 

      (๑๐)  ใหมีตลาด  ทาเทียบเรือ  และทาขาม 

      (๑๑)  กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย 

      (๑๒)  การทองเที่ยว 

      (๑๓)  การผังเมือง 

   ๓) องคการบริหารสวนตําบลอาจทํากิจการนอกเขตองคการบริหารสวนตําบล  

หรือรวมกับสภาตําบล  องคการบริหารสวนตําบล  องคการบริหารสวนจังหวัด  หรือหนวยการบริหาร 

ราชการสวนทองถิ่นอื่นเพ่ือกระทํากิจการรวมกันได   

    ๓.๒ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  กําหนดใหองคการบรหิารสวนตําบลมีอาํนาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการ

สาธารณะเพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง  ดังนี้ 

   ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

   ๒)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา 

   ๓)  การจัดใหมีและควบคุมตลาด  ทาเทียบเรือ  ทาขาม  และที่จอดรถ 

   ๔)  การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ 

   ๕)  การสาธารณูปการ 

   ๖)  การสงเสริม  การฝก  และประกอบอาชีพ 

   ๗)  การพาณิชย  และการสงเสริมการลงทุน 

   ๘)  การสงเสริมการทองเที่ยว 

   ๙)  การจัดการศึกษา 

   ๑๐) การสังคมสงเคราะห  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา   

และผูดอยโอกาส 

   ๑๑)  การบํารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปญญาทองถิ่น  และวัฒนธรรม 

อันดีของทองถิ่น 



 หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   ๑๒)  การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย 

   ๑๓)  การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ 

   ๑๔)  การสงเสริมกีฬา 

   ๑๕)  การสงเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

   ๑๖)  สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น 

   ๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

   ๑๘)  การกําจัดมูลฝอย  ส่ิงปฏิกูล  และน้ําเสีย 

   ๑๙)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

   ๒๐)  การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

   ๒๑)  การควบคุมการเล้ียงสัตว 

   ๒๒)  การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 

   ๒๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเปนระเบียบเรียบรอยและการอนามัย 

โรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ 

   ๒๔)  การจัดการ  การบํารุงรักษา  และการใชประโยชนจากปาไม  ท่ีดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอม 

   ๒๕)  การผังเมือง 

   ๒๖)  การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 

   ๒๗)  การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 

   ๒๘)  การควบคุมอาคาร 

   ๒๙)  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

   ๓๐)  การรักษาความสงบเรียบรอย  การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน 

และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   ๓๑)  กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามท่ีคณะกรรมการ 

ประกาศกําหนด 



 หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

 ๔. สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสาร  ณ  สถานที่ตั้งของที่ทําการองคการบริหารสวนตําบล  

จํานวน  ๑๒๑  แหง  ดังนี ้

  อําเภอเมืองนครสวรรค 

  (๑)  ที่ ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกรียงไกร  หมูที่  ๕  ตําบลเกรียงไกร   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๕-๔๒๕๘   

โทรสาร  ๐-๕๖๓๕-๔๒๕๘ 

  (๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเคียนเล่ือน  หมูท่ี  ๖  ตําบลตะเคียนเล่ือน  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๕-๘๐๔๐  

โทรสาร  ๐-๕๖๓๕-๘๐๗๘ 

   (๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพระนอน  เลขที่  ๘๙  หมูท่ี  ๙  ตําบลพระนอน  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๐๗๖๒ 

  (๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงเสนาท  หมูที่   ๒  ตําบลบึงเสนาท   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๔๒๓๑ 

  (๕)  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตาํบลหนองกรด  เลขที่  ๑๙๙  หมูที่  ๔  ตําบลหนองกรด  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๓-๓๐๙๙  

โทรสาร  ๐-๕๖๘๗-๐๐๘๘ 

  (๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานมะเกลือ  เลขท่ี  ๑  หมูท่ี  ๙  ตําบลบานมะเกลือ  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๗๑๑๘  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๐-๗๑๑๘ 

  (๗)  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลหนองปลิง  เลขที่  ๑/๑  หมูที่  ๒  ตําบลหนองปลิง  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๖๒๐๐  

โทรสาร  ๐-๕๖๓๘-๖๒๓๑ 

  (๘)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองกระโดน  หมูที่  ๑๐  ตําบลหนองกระโดน  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๒๗๓๒ 

  (๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคออก  เลขที่  ๘๘/๑  หมูที่  ๑  

ตําบลนครสวรรคออก  อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๘๖๓ 



 หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลกลางแดด  หมูท่ี  ๔  ตําบลกลางแดด   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๕๑๐๔ 

  (๑๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวัดไทรย  เลขที่  ๙๙  หมูที่  ๒  ตําบลวัดไทรย  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๓๐๘๕ 

  (๑๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางมวง  หมู ท่ี   ๙  ตําบลบางมวง   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๗-๑๑๒๗ 

  (๑๓)  ที่ ทําการองคการบริหารสวนตําบลนครสวรรคตก  ตําบลนครสวรรคตก   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๕๒๓๘ 

  (๑๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแกง  หมูที่   ๑  ตําบลบานแกง   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๒๔๐๗ 

  (๑๕)  ที่ ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางพระหลวง  ตําบลบางพระหลวง   

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐๘-๘๒๘๖-๐๖๐๑ 

  (๑๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแควใหญ  เลขที่  ๖๙/๖  หมูท่ี  ๓  ตําบลแควใหญ  

อําเภอเมืองนครสวรรค  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๐๐๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๘๑๓ 

  อําเภอเกาเล้ียว 

  (๑๗)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวดง  เลขที่  ๑๙๕  หมูที่  ๒  ตําบลหัวดง  

อําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๔๐๗๔  โทรสาร   

๐-๕๖๓๘-๔๐๗๕  เว็บไซต  www.huadong_nakhonsawan@hotmail.com 

   (๑๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาดิน  เลขที่  ๙/๔  หมูที่  ๙  ตําบลเขาดิน  

อําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๓๐  โทรศัพท  ๐๘๑-๙๗๓๗๙๙๗๐,  ๐๙๓-๑๓๖-๔๓๓๔ 

  (๑๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองเตา  หมูท่ี  ๓  ตําบลหนองเตา  อําเภอเกาเล้ียว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๐  โทรสาร  ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๑ 

  (๒๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมหาโพธิ  เลขที่  ๙๙  หมูที่  ๔  ตําบลมหาโพธิ  

อําเภอเกาเล้ียว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๘๖๐ 



 หนา   ๔๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  อําเภอบรรพตพิสัย 

  (๒๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเจริญผล  เลขท่ี  ๗๐๗  หมูที่  ๒  ตําบลเจริญผล  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๕-๐๕๙๖   

โทรสาร  ๐-๕๖๓๕-๐๕๙๖  ตอ  ๑๕ 

  (๒๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหูกวาง  เลขที่  ๑/๔  หมูที่  ๒  ตําบลหูกวาง  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๔๕๖๗  โทรสาร   

๐-๕๖๓๘-๔๕๖๘ 

  (๒๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทางิ้ว  เลขที่  ๙๙๙  หมูท่ี  ๒  ตําบลทางิ้ว  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๔๒๙๒  โทรสาร   

๐-๕๖๒๔-๔๒๕๓ 

  (๒๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลดานชาง  เลขที่  ๒๔๒/๒  หมูที่  ๒  ตําบลดานชาง  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๕๘๓  โทรสาร   

๐-๕๖๒๑-๗๕๘๓ 

  (๒๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางตาหงาย  เลขท่ี  ๒  หมูท่ี  ๗  ตําบลบางตาหงาย  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐–๕๖๓๕–๐๔๕๓  โทรสาร   

๐–๕๖๓๕–๐๕๒๙ 

  (๒๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบึงปลาทู  เลขท่ี  ๙๙  หมูที่  ๓  ตําบลบึงปลาท ู 

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๑๓๐๐,  ๐-๕๖๘๗-๑๒๔๔   

โทรสาร  ๐-๕๖๘๗-๑๓๐๐,  ๐-๕๖๘๗-๑๒๔๔ 

  (๒๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางแกว  เลขที่  ๘๘๘  หมูท่ี  ๘  ตําบลบางแกว  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๗๑๓๑  โทรสาร   

๐-๕๖๒๘-๗๑๓๑ 

  (๒๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลหนองตาง ู เลขที่  ๕๕๕  หมูที่  ๕  ตําบลหนองตางู  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๑๘๐๐  โทรสาร   

๐-๕๖๘๗-๑๘๐๑ 



 หนา   ๔๗ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๒๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาขีด  เลขที่  ๕๕๕  หมูที่  ๕  ตําบลหนองตางู  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๑๘๐๐  โทรสาร   

๐-๕๖๘๗-๑๘๐๑ 

  (๓๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลอางทอง  ตําบลอางทอง  อําเภอบรรพตพิสัย  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๙๔๗๔  โทรสาร  ๐-๕๖๒๗-๙๔๗๔   

  (๓๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองกรด  เลขท่ี  ๘๔  หมูท่ี  ๒  ตําบลหนองกรด  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๓๕๖๓  โทรสาร   

๐-๕๖๘๗-๓๕๖๓   

  (๓๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาสัง  เลขที่  ๘๔  หมูท่ี  ๒  ตําบลตาสัง  

อําเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๘๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๙๐๖   

  อําเภอพยุหะคีรี 

  (๓๓)  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลยางขาว  เลขที่  ๓๓  หมูที่  ๓  ตําบลยางขาว  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท/โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๔๒๗๓ 

  (๓๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพยุหะ  เลขที่  ๑  หมูที่  ๙  ตําบลพยุหะ  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๔-๑๒๒๓  E-mail : 

phayuhapao@hotmail.com  เว็บไซต  www.phayuhasao.go.th 

  (๓๕)  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลน้าํทรง  เลขที่  ๑๙๙  หมูที่  ๔  ตําบลน้ําทรง  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐–๕๖๐๐-๐๗๒๒  โทรสาร   

๐-๕๖๐๐–๐๗๒๒ 

  (๓๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาทอง  เลขที่  ๙๐๙  หมูที่  ๕  ตําบลเขาทอง  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๒๐๒๗  ตอ  ๐   

โทรสาร  ๐-๕๖๓๘-๒๐๒๗  ตอ  ๖   

  (๓๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเนินมะกอก  ตําบลเนินมะกอก  อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๐๐๖๗   



 หนา   ๔๘ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๓๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนิคมเขาบอแกว  ตําบลนิคมเขาบอแกว  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๔๐๘๘-๙   

  (๓๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยานมัทรี  เลขท่ี  ๑๐๕  หมูท่ี  ๓  ตําบลยานมัทรี  

อําเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๗๒๘๗   

  (๔๐)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเขากะลา  ตําบลเขากะลา  อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๙๗๕๙ 

  (๔๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระทะเล  ตําบลสระทะเล  อําเภอพยุหะคีรี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๓๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๘๑๕๙ 

  อําเภอทาตะโก 

  (๔๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพนมรอก  เลขท่ี  ๘๕  หมูที่  ๑  ตําบลพนมรอก  

อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๑๐๙๗  โทรสาร   

๐-๕๖๒๘-๑๑๗๐ 

  (๔๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลสายลําโพง  เลขที่  ๙๙  หมูท่ี  ๓  ตําบลสายลําโพง  

อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๔๐๕๔  โทรสาร  ๐-๕๖๒๘-๔๒๔๐ 

   (๔๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังมหากร  เลขท่ี  ๑๙  หมูท่ี  ๑  ตําบลวังมหากร  

อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐๘-๑๑๑๔-๒๕๙๒ 

  (๔๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังใหญ  เลขที่  ๙๙  หมูที่  ๔  ตําบลวังใหญ  

อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐๘-๑๘๘๘-๙๔๐๑  โทรสาร   

๐-๕๖๒๑-๗๔๖๗ 

  (๔๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลดอนคา  เลขที่  ๑๔  หมูที่  ๑๓  ตําบลดอนคา  

อําเภอทาตะโก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๘๒๑๒ 

  (๔๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาตะโก  ตําบลทาตะโก  อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๙๓๖๙ 

  (๔๘)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลทํานบ  หมูที่  ๓  ตําบลทํานบ  อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๐๐๖๒  โทรสาร  ๐-๕๖๒๗-๐๑๖๐ 



 หนา   ๔๙ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๔๙)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลพนมเศษ  ตําบลพนมเศษ  อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๖๕๗๓   

  (๕๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองหลวง  ตําบลหนองหลวง  อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๑๒๗๕   

  (๕๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวถนน  ตําบลหัวถนน  อําเภอทาตะโก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๖๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๗๐๖๐ 

  อําเภอโกรกพระ 

  (๕๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเนินกวาว  หมูที่  ๒  ตําบลเนินกวาว  อําเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๗๒๓๔  โทรสาร  ๐-๕๖๒๙-๗๐๙๐ 

  (๕๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เลขท่ี  ๑๕๘  หมูที่  ๑  ตําบลนากลาง  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทร.  ๐-๕๖๓๗-๕๕๐๙ 

  (๕๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลโกรกพระ  เลขท่ี  ๙๙/๙  หมูที่  ๒  ตําบลโกรกพระ  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๑๑๔๑  โทรสาร   

๐-๕๖๒๙-๑๔๗๓  เว็บไซต  www.krokephra.com 

  (๕๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลศาลาแดง  เลขที่  ๕๒/๒  หมูท่ี  ๒  ตําบลศาลาแดง  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๙๗๑๙ 

  (๕๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลยางตาล  เลขที่  ๘๓/๕  หมูที่  ๑  ตําบลยางตาล  

อําเภอโกรกพระ  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๗๐๖๗ 

  (๕๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเนินศาลา  ตําบลเนินศาลา  อําเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๗๐๔๗ 

  (๕๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหาดสูง  ตําบลหาดสูง  อําเภอโกรกพระ  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๗๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๗๐๙๙ 

  อําเภอชุมแสง 

  (๕๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลฆะมัง  หมูที่  ๕  ตําบลฆะมัง  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๔๕๔๘  โทรสาร  ๐-๕๖๘๗-๔๕๔๘ 



 หนา   ๕๐ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

   (๖๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทาไม  หมูที่  ๕  ตําบลทาไม  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๗๘-๘๐๔๑  โทรสาร  ๐-๕๖๗๘-๘๐๔๑  ตอ  ๑๔ 

  (๖๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเกยไชย  ตําบลเกยไชย  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๒๗๘๔   

  (๖๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับกฤช  ตําบลทับกฤช  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๙๒๒๙   

  (๖๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองกระเจา  ตําบลหนองกระเจา  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๙๒๒๙ 

  (๖๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางเคียน  ตําบลบางเคียน  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๔๐๔๑ 

  (๖๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลไผสิงห  ตําบลไผสิงห  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  

รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐๘-๘๒๗๘-๗๓๐๗ 

  (๖๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพิกุล  ตําบลพิกุล  อําเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค  

รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๓๔๒๐ 

  (๖๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกหมอ  ตําบลโคกหมอ  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๗๕๔๖-๗ 

  (๖๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพันลาน  ตําบลพันลาน  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๓๑๒๗ 

  (๖๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทับกฤชใต  ตําบลทับกฤชใต  อําเภอชุมแสง  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๓๑๒๗ 

  อําเภอหนองบัว 

  (๗๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองบัว  ตําบลหนองบัว  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๓-๗๒๕๕ 

  (๗๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองกลับ  ตําบลหนองกลับ  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๖๒๓๘   



 หนา   ๕๑ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๗๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงทอง  ตําบลทุงทอง  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๐๐๔๑ 

  (๗๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลธารทหาร  ตําบลธารทหาร  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๐๑๑๕ 

  (๗๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังบอ  ตําบลวังบอ  อําเภอหนองบัว  จังหวัด 

นครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๙๕๔๐ 

  (๗๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยรวม  ตําบลหวยรวม  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๕๐๔๐ 

  (๗๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยใหญ  ตําบลหวยใหญ  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๙๐๔๐ 

   (๗๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลหวยถั่วเหนือ  ตําบลหวยถั่วเหนือ  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๗-๘๕๔๑ 

  (๗๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยถั่วใต  ตําบลหวยถั่วใต  อําเภอหนองบัว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๐๖๑๑   

  อําเภอไพศาลี 

  (๗๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลสําโรงชัย  เลขที่  ๑๒๓  หมูที่  ๑๖  ตําบลสําโรงชัย  

อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๖๐๓๔  โทรสาร   

๐-๕๖๓๖-๖๐๓๔ 

  (๘๐)  ที่ทําการองคการบรหิารสวนตําบลไพศาลี  เลขที่  ๔๔๔  หมูที่  ๑  ตําบลไพศาลี  

อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  กองชาง  ๐-๕๖๐๐-๐๗๗๐  สํานักปลัด   

๐๕๖-๐๐๐๗๗๑  โทรสาร  กองคลัง  ๐-๕๖๐๐-๐๗๗๒  Facebook:อบต.ไพศาลี  E  mail : Phaisali.sao@gmail.com   

  (๘๑)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาขอม  เลขท่ี  ๑  หมูที่  ๔  ตําบลนาขอม  

อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๙๗๘๓  โทรสาร   

๐-๕๖๐๐-๙๗๘๓  e-mail:nakhom.pisalee.nw@gmail.com 



 หนา   ๕๒ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๘๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโคกเดื่อ  ตําบลโคกเดื่อ  อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๐๙๒๔ 

  (๘๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลโพธิ์ประสาท  ตําบลโพธิ์ประสาท  อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๔๖๒ 

  (๘๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังขอย  ตําบลวังขอย  อําเภอไพศาลี  จังหวัดนครสวรรค  

รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๐๐๕๖ 

  (๘๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังน้ําลัด  ตําบลวังน้ําลัด  อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๙๒๙๖ 

  (๘๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะครอ  ตําบลตะครอ  อําเภอไพศาลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๒๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๕-๗๑๖๗ 

  อําเภอลาดยาว 

  (๘๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองนมวัว  เลขที่  ๙๙  หมูที่  ๑  ตําบลหนองนมวัว  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๙๐๒๙  โทรสาร   

๐-๕๖๒๐-๙๐๒๙  ตอ  ๑๐๒ 

  (๘๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสรอยละคร  เลขท่ี  ๙  หมูที่  ๓  ตําบลสรอยละคร  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๔,๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖  

โทรสาร  ๐-๕๖๘๘-๖๐๗๖ 

  (๘๙)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลวังเมือง  เลขที่  ๕  หมูที่  ๔  ตําบลวังเมือง  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๐๘๔๙  ตอ  ๑๒   

  (๙๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลมาบแก  เลขท่ี  ๘๔  หมูที่  ๓  ตําบลมาบแก  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๔๑๑๐  โทรสาร   

๐-๕๖๓๖-๔๑๑๐  ตอ  ๑๑ 

   (๙๑)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลหนองยาว  เลขที่  ๑๐๑  หมูที่  ๔  ตําบลหนองยาว  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๐-๙๐๒๐  ตอ  ๑๒  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๐-๙๐๒๐  ตอ  ๑๘ 



 หนา   ๕๓ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๙๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตาํบลเนนิขี้เหล็ก  เลขท่ี  ๑๐๗  หมูที่  ๗  ตําบลเนินขี้เหล็ก  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๑-๗๗๔๕  โทรสาร   

๐-๕๖๒๑-๗๗๔๕  ตอ  ๔   

  (๙๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดยาว  เลขที่  ๒๙๒  หมูที่  ๔  ตําบลลาดยาว  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๒๒๒๒  โทรสาร   

๐-๕๖๒๗-๒๒๒๒  ตอ  ๑๔   

  (๙๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบานไร  เลขท่ี  ๙๙/๙  หมูที่  ๕  ตําบลบานไร  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๗-๗๐๔๗  ,๐๘๘-๒๗๔๒๒๑๑  

โทรสาร  ๐-๕๖๒๗-๗๐๔๗   

  (๙๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําหอม  เลขที่  ๙๙/๑  หมูท่ี  ๓  ตําบล

หวยน้ําหอม  อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐๘-๖๔๔๐-๗๖๙๗  

โทรสาร  ๐-๕๖๐๐-๙๗๓๙ 

  (๙๖)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลศาลเจาไกตอ  หมูท่ี  ๖  ตําบลศาลเจาไกตอ  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๕๒๖๕  โทรสาร   

๐-๕๖๓๖-๕๒๖๕ 

  (๙๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสระแกว  หมูที่  ๑  ตําบลสระแกว  อําเภอลาดยาว  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๘-๕๔๔๔  โทรสาร  ๐-๕๖๓๘-๕๔๔๔ 

  (๙๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลวังมา  เลขที่  ๒๒  หมูที่  ๔  ตําบลวังมา  

อําเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๔๒๒๖  โทรสาร  ๐-๕๖๓๖-๔๒๒๖ 

  อําเภอตาคลี 

  (๙๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลาดทิพรส  เลขที่  ๓๙  หมู  ๗  ตําบลลาดทิพรส  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๖๐  โทรศัพท  ๐๘๓-๔๔๕๘๓๙๖  โทรสาร  ๐-๕๖๐๐-๙๘๕๓ 

  (๑๐๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสรอยทอง  หมูท่ี  ๒  ตําบลสรอยทอง   

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๒๒๔๘  เว็บไซต  www.soitong.go.th 



 หนา   ๕๔ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๐๑)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหัวหวาย  เลขท่ี  ๗๑๓  หมูที่  ๑  ตําบลหัวหวาย  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๘-๐๐๘๔ 

  (๑๐๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลชองแค  เลขท่ี  ๓๙  หมูที่  ๗  ตําบลชองแค  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๒๑๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๖-๙๓๐๓ 

  (๑๐๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองหมอ  เลขที่  ๖  หมูที่  ๒  ตําบลหนองหมอ  

อําเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๒๕๖๘,๐-๕๖๘๙-๒๔๔๘ 

  (๑๐๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตาคลี  ตําบลตาคลี  อําเภอตาคลี  จังหวัด

นครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๗-๓๗๑๕ 

   (๑๐๕)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองโพ  ตําบลหนองโพ  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๓-๘๒๕๙ 

  (๑๐๖)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลจันเสน  ตําบลจันเสน  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๓-๙๒๓๙ 

  (๑๐๗)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพรหมนิมิต  ตําบลพรหมนิมิต  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๗-๓๙๐๓ 

  (๑๐๘)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหวยหอม  ตําบลหวยหอม  อําเภอตาคลี  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๔๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๐-๓๖๓๔ 

  อําเภอตากฟา 

  (๑๐๙)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองพิกุล  หมูที่  ๔  ตําบลหนองพิกุล  

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๒๙๐๑  โทรสาร  ๐-๕๖๘๙-๒๐๙๐ 

  (๑๑๐)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลลําพยนต  เลขที่  ๑๑  หมูที่  ๑  ตําบลลําพยนต  

อําเภอตากฟา  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๖-๓๐๘๕  โทรสาร  ๐-๕๖๓๖-๓๐๘๕  

ตอ  ๑๓  เว็บไซต  www.lampayon.go.th 

  (๑๑๑)  ท่ีทําการองคการบรหิารสวนตําบลตากฟา  หมูที่  ๖  ตําบลตากฟา  อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๙๗๑๑  โทรสาร  ๐-๕๖๐๐-๙๗๑๑ 



 หนา   ๕๕ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

  (๑๑๒)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลสุขสําราญ  ตําบลสุขสําราญ  อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๔-๑๘๔๘ 

  (๑๑๓)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลพุนกยูง  ตําบลพุนกยูง  อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๙-๑๐๒๗ 

  (๑๑๔)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเขาชายธง  ตําบลเขาชายธง  อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๙๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๗-๔๕๕๔ 

  อําเภอแมวงก 

  (๑๑๕)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลแมวงก  เลขที่  ๑๑๕  หมูท่ี  ๒  ตําบลแมวงก  

อําเภอแมวงก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๓-๘๐๗๖  โทรสาร  ๐-๕๖๒๓-๘๐๙๒ 

  (๑๑๖)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลวงัซาน  เลขท่ี  ๑๐/๒  หมูที่  ๑  ตําบลวังซาน  

อําเภอแมวงก  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๒๑๑๑  โทรสาร  ๐-๕๖๒๙-๒๑๑๑ 

  (๑๑๗)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตาํบลเขาชนกัน  ตําบลเขาชนกัน  อําเภอแมวงก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๓๗-๕๐๐๓  โทรสาร  ๐-๕๖๓๗-๕๐๐๓ 

  (๑๑๘)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเลย  ตําบลแมเลย  อําเภอแมวงก  

จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๒๑๐๒ 

  อําเภอชุมตาบง 

  (๑๑๙)  ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลปางสวรรค  เลขท่ี  ๑๑  หมูที่  ๔  ตําบลปางสวรรค   

อําเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๐๐-๙๗๐๙  โทรสาร  ๐-๕๖๐๐-๙๗๐๙   

  (๑๒๐)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลชุมตาบง  เลขที่  ๒๘๗  หมูท่ี  ๖  ตําบลชุมตาบง  

อําเภอชุมตาบง  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๒๙-๓๐๕๕  โทรสาร  ๐-๕๖๒๙-๓๐๕๕   

  อําเภอแมเปน 

  (๑๒๑)  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลแมเปน  เลขที่  ๑๐  หมูท่ี  ๑๔  ตําบลแมเปน  

อําเภอแมเปน  จังหวัดนครสวรรค  รหัสไปรษณีย  ๖๐๑๕๐  โทรศัพท  ๐-๕๖๘๘-๗๑๑๐-๑  โทรสาร   

๐-๕๖๘๘-๗๑๑๐ 



 หนา   ๕๖ 
เลม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๙๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๖๐ 
 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

 

ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ธนาคม  จงจิระ 

ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
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