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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม่ 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.

จอมทอง จ.เชยีงใหม่  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา ) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา

พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ด าเนนิทวิ เมื่อผู้แจง้ได้ การแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบ

ที่เจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายในวันที่ได้รับแจง้ ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่น

ตรวจพบในภายหลังว่า ผูแ้จ้งได้แจง้ขอ้มูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ 

ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมอี านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

แจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการ

ก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแหง่พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น

ที่ เกี่ ยวข้องให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ  ทราบโดยเร็ว 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของ

ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวล

ำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร 

จา่ยค่าธรรมเนียม และ

รับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 

 

2 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของ

ขั้นตอนกำรบริกำร 

ระยะเวล

ำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เชน่ ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการ

เดินอากาศ เขตปลอดภัย

ทางทหาร ฯ และ พรบ.

จัดสรรที่ดิน ฯ 

4) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

มีหนังสอืแจ้งผูย้ื่นแจง้

ทราบ 

35 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง 

จังหวัดเชยีงใหม่ 

(องค์การบริหาร

ส่วนต าบลข่วงเปา 

อ.จอมทอง  

จ.เชยีงใหม่) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วัน 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคาร

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนด และกรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 

ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา 

ทุกหน้า  กรณีผูแ้จง้ไม่ใชเ่จ้าของ

ที่ดนิต้องมีหนังสอืยินยอมของ

เจ้าของที่ดิน ให้ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้ที่ดินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรม หรอืใบอนุญาตฯ 

ฉบับต่ออายุ หรอืใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดนิและประกอบกิจการ (ส่วน

ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง

ที่ดนิแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน

นิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

4) 

กรณีที่มกีารมอบอ านาจ ต้องมี

หนังสือมอบอ านาจ ติดอากร

แสตมป์ 30 บาท พรอ้มส าเนา

บัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา

ทะเบียนบ้าน หรอืหนังสือ

เดินทางของผูม้อบและผูร้ับมอบ

อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

5) 
บัตรประจ าตัวประชาชน และ

ส าเนาทะเบียนบ้านของผูม้ี

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลผูร้ับ

มอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณี

เจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

ก่อสร้างอาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมใหชิ้ดเขตที่ดินต่าง

เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด

เขตที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจง้

ก่อสร้างอาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอมเป็นผูค้วบคุมงาน

ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผูค้วบคุมงาน

ของสถาปนิกผูค้วบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้มส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตย- 

กรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตอ้ง

มีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

11) 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลน ที่มี

ลายมอืชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว

บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของ

สถาปนิก และวิศวกรผูอ้อกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

12) 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่น

ปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ช่ือ

อาคาร สถานที่ก่อสร้าง ช่ือ 

คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร

พิเศษ อาคารที่ก่อสรา้งดว้ยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่

ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหว

ได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการ

รับน้ าหนัก ความต้านทาน ความ

คงทนของอาคาร และพืน้ดินที่

รองรับอาคารในการตา้นทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว 

พ.ศ. 2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการค านวณ การ

ออกแบบโครงสรา้ง 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

13) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใช้ค่า fc > 65 

ksc. หรอื ค่า fc’ > 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสารแสดงผลการ

ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ

ได้ วิศวกรผูค้ านวณและผู้ขอ

อนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่

หุม้เหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุม้

เหล็ก ไม่นอ้ยกว่าที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณ

งานระบบของอาคาร ตาม

กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

16) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบปรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

17) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

18) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

19) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบัดน้ า

เสียและการระบายน้ าทิง้ (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

20) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร)
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้

ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

21) 

หนังสือรับรองของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ

วิศวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต์ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูง หรอือาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 

หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

หมายเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรยีนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 
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หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม่ 

หมายเหตุ (053-826839) 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 28/07/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลข่วงเปา 

อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ่

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


