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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่ อสร้ ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง เบอร์ โทรศัพท์ 0-54299682/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลา
ไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร พร้ อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ

1)

2)

3)

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง
องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

องค์การบริ หาร
ส่วนตาบลแม่
พริ ก อาเภอแม่
พริ ก จังหวัด
ลาปาง

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบคำขอ
อนุญำตก่อสร้ ำง
อำคำร (แบบ ข.

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรื อ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำ พร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำ ทุกหน้ ำ
กรณีผ้ ขู อ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดิน
ให้ ก่อสร้ ำง
อำคำรในที่ดิน
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อุตสำหกรรม
หรื อใบอนุญำตฯ
ฉบับต่ออำยุ หรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้ ำย (กรณี

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจ ต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชน สำเนำ
ทะเบียนบ้ ำน
หรื อหนังสือ
เดินทำงของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชน และ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ ำของ
ที่ดินเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดิน
ต่ำงเจ้ ำของ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

7)

8)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
(กรณีก่อสร้ ำง
อำคำรชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ น
ผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำด
อยูใ่ นประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อำคำรมีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพ

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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลำยมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
9)
คุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถำปนิก
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำง แผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ ำของอำคำร
ชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ ำง
10) ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คำนวณพร้ อมลง
นำมทุกแผ่น
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ
อำคำรพิเศษ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำคำรที่ก่อสร้ ำง
ด้ วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณที่ต้องมี
กำรคำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ได้ ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
น ้ำหนัก ควำม
ต้ ำนทำน ควำม
คงทนของอำคำร
และพื ้นดินที่
รองรับอำคำรใน
กำรต้ ำนทำนแรง
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสร้ ำง

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

9/13

ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่ำค่ำที่
กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คำ่ fc >
65 ksc. หรื อ ค่ำ
fc’ > 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสำร
11)
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คำนวณและผู้
ขออนุญำต ลง
นำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำ ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
12) คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริ ม หรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดใน
กฎกระทรวง หรื อ

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำ
13) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
14)
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

15)

16)

17)

18)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงำน)
แบบแปลนและ
รำยกำรคำนวณ
งำนระบบของ
อำคำร ตำม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ ำ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

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)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

12/13

ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
19)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บำบัดน ้ำเสียและ
กำรระบำยน ้ำทิ ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
21) ควบคุม ของ
วิศวกร
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)

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก 422/1 หมู่ที่ 1 ตาบลแม่พริ ก อาเภอแม่พริ ก จังหวัด
ลาปาง 52180 (เบอร์ โทร 0-5429-9682 เบอร์ โทรสาร 0-5429-9452)
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน www.maephrik.net
หมายเหตุ 3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน 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
06/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลแม่พริ ก
อาเภอแม่พริ ก จังหวัดลาปาง สถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ

