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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการเทศบาลตาบลท่าสาปกองช่าง/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้ งต อเจ า
พนักงานท องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดาเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่
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เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา๓๙ทวิให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน๗วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่
ดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา๓๙ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่
ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้
กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี
หนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ งดัดแปลงอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ ง

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การพิจารณา
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

35 วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ 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

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรแจ้ ง
ดัดแปลงอำคำร
ตำมที่เจ้ ำ
พนักงำนท้ องถิ่น
กำหนดและ
กรอกข้ อควำมให้
ครบถ้ วน
ใบอนุญำตหรื อ
ใบรับแจ้ ง
ก่อสร้ ำงอำคำร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญำต
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำ
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ ำง
อำคำรในที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

-

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)
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ที่

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

6/14

ที่

7)

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ ำของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่ำงเจ้ ำของ
(กรณีก่อสร้ ำง
อำคำรชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถำปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำ
10)
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงำน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำ
11) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
แผนผังบริเวณ 12) แบบแปลน
รำยกำรประกอบ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

แบบแปลนที่มี
ลำยมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ โครงสร้ ำงแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ ำของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนที่
ก่อสร้ ำงชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คำนวณ
พร้ อมลงนำมทุก
13)
แผ่น
(กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสร้ ำง
ด้ วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ในบริเวณที่ต้องมี
กำรคำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ได้ ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
น ้ำหนักควำม
ต้ ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพื ้นดินที่
รองรับอำคำรใน
กำรต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่ำค่ำที่
กำหนดใน
14)
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คำ่ fc >

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

65 ksc. หรื อค่ำ
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คำนวณและผู้
ขออนุญำตลง
นำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำ ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริมหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
15) เหล็กไม่น้อยกว่ำ
ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

16)

17)

18)

19)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบแปลนและ
รำยกำรคำนวณ
งำนระบบของ
อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
20)
ผู้ออกแบบระบบ
บำบัดน ้ำเสียและ
กำรระบำยน ้ำทิ ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
22) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
วิศวกร)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนเทศบาลตาบลท่าสาปสานักปลัดฝ่ ายอานวยการโทรศัพท์ 073-362-485
หมายเหตุ2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

29/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาปอาเภอเมือง
ยะลาจังหวัดยะลาสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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