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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเหลื ่อม/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคา
ขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดดั แปลง
อาคาร พร้ อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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ที่

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 20 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

4)

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 30 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบคำขออนุญำต

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
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ที่

2)

3)

4)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ก่อสร้ ำงอำคำร
(แบบ ข. 1)
ใบอนุญำตก่อสร้ ำง อำคำรเดิมที่ได้ รับ
อนุญำต หรื อใบรับ
แจ้ ง
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุกหน้ ำ
พร้ อมเจ้ ำของที่ดนิ
ลงนำมรับรองสำเนำ
ทุกหน้ ำ กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ ำของที่ดิน
ให้ ก่อสร้ ำงอำคำรใน
ที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรื อ
ใบอนุญำตฯ ฉบับ
ต่ออำยุ หรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย)
พร้ อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดนิ แนบ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

5)

6)

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ท้ ำย (กรณีอำคำรอยู่
ในนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ
อำนำจ ต้ องมี
หนังสือมอบอำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ 30
บำท พร้ อมสำเนำ
บัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน หรื อ
หนังสือเดินทำงของ
ผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
ของผู้มีอำนำจลง
นำมแทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน (กรณี
เจ้ ำของที่ดินเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดนิ ต่ำง
เจ้ ำของ (กรณี
ก่อสร้ ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

สถำปนิกผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ น
ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็ น
อำคำรมีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ นประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
9)
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบ แปลน รำยกำร
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลำยมือชื่อพร้ อม
10)
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ
ที่อยู่ ของสถำปนิก
และวิศวกร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำง แผ่นปก
ระบุชื่อเจ้ ำของ
อำคำร ชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ ำง ชื่อ
คุณวุฒิ ที่อยู่ ของ
วิศวกรผู้คำนวณ
พร้ อมลงนำมทุก
แผ่น
(กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ อำคำร
ที่ก่อสร้ ำงด้ วยวัสดุ
ถำวรและทนไฟเป็ น
11)
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำงประเภทที่
ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่
ต้ องมีกำรคำนวณให้
อำคำรสำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำก
แผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
น ้ำหนัก ควำม
ต้ ำนทำน ควำม
คงทนของอำคำร
และพื ้นดินที่รองรับ

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

อำคำรในกำร
ต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ.
2550 ต้ องแสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณ กำร
ออกแบบโครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่กำหนด
ในกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ คำ่ fc > 65 ksc.
หรื อ ค่ำ fc’ > 173.3
12) ksc. ให้ แนบเอกสำร
แสดงผลกำรทดสอบ
ควำมมัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดย
สถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คำนวณและ
ผู้ขออนุญำต ลงนำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำ
ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับที่
48 พ.ศ. 2540 ต้ อง
13)
มีระยะของคอนกรี ต
ที่ห้ มุ เหล็กเสริม หรื อ
คอนกรี ตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำที่กำหนด

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ในกฎกระทรวง หรื อ
มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟจำก
สถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต
หนังสือยินยอมเป็ นผู้ ควบคุมงำนของ
สถำปนิกผู้ควบคุม
กำรก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำใบอนุญำต
เป็ นผู้ประกอบ
14)
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
หนังสือยินยอมเป็ นผู้ ควบคุมงำนของ
วิศวกรผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อมสำเนำ
15) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงำน)
16) แบบแปลนและ

-

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
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ที่

17)

18)

19)

20)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
รำยกำรคำนวณงำน
ระบบของอำคำร
ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บำบัดน ้ำเสียและ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

1

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กำรระบำยน ้ำทิ ้ง
หนังสือรับรองของผู้ ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
21)
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ
หนังสือรับรองของผู้ ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
22)
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรุงเทพมหานคร ร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่ 6)
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2)
3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

11/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอ
บ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

