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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
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
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:36
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการทีท่ าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นทีจ่ ะดาเนิ นการดัดแปลงอาคาร /ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วันที่ได้ออก
ใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการ
ดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้
ตามมาตรา ๓๙ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ ทวิ
ทราบโดยเร็ว
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)
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ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ภำครัฐผู้
เอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบกำรแจ้ งดัดแปลง 1
อำคำรตำมที่เจ้ ำ
พนักงำนท้ องถิ่น
กำหนดและกรอก
ข้ อควำมให้ ครบถ้ วน
ใบอนุญำตหรื อใบรับ 1
แจ้ งก่อสร้ ำงอำคำร
เดิมที่ได้ รับอนุญำต
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อ 0
ส.ค.1 ขนำดเท่ำ
ต้ นฉบับทุกหน้ ำพร้ อม
เจ้ ำของที่ดินลงนำม
รับรองสำเนำทุกหน้ ำ
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ ำของที่ดินต้ องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ ำของที่ดินให้
ก่อสร้ ำงอำคำรในที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดิน และประกอบกิจกำร
ในนิคมอุตสำหกรรม
หรื อใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดิน
และประกอบกิจกำร

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

ชุด

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)
(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)
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ที่

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

(ส่วนขยำย) พร้ อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดนิ แนบท้ ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ
อำนำจต้ องมีหนังสือ
มอบอำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน
สำเนำทะเบียนบ้ ำน
หรื อหนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนของผู้มี
อำนำจลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ ำของที่ดนิ
(กรณีเจ้ ำของที่ดนิ เป็ น
นิตบิ คุ คล)
หนังสือยินยอมให้ ชิด เขตที่ดินต่ำงเจ้ ำของ
(กรณีก่อสร้ ำงอำคำร
ชิดเขตที่ดนิ )

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งดัดแปลง
อำคำร)

6/12

ที่

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
จำนวน
ภำครัฐผู้
เอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1

หนังสือรับรองของ
สถำปนิกผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถำปนิก)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หนังสือยินยอมเป็ นผู้ ควบคุมงำนของ
วิศวกรผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อมสำเนำ
10) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงำน)
หนังสือยินยอมเป็ นผู้ 11) ควบคุมงำนของ
สถำปนิกผู้ควบคุมกำร

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

ก่อสร้ ำงพร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุมงำน)
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรำยกำร
ประกอบแบบแปลนที่
มีลำยมือชื่อพร้ อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและ
12)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้ ำของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนที่
ก่อสร้ ำงชื่อคุณวุฒิที่
อยูข่ องวิศวกรผู้
13)
คำนวณพร้ อมลงนำม
ทุกแผ่น (กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษอำคำรที่
ก่อสร้ ำงด้ วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็ นส่วน

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

ใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ น
บริเวณที่ต้องมีกำร
คำนวณให้ อำคำร
สำมำรถรับ
แรงสัน่ สะเทือนจำก
แผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับน ้ำหนัก
ควำมต้ ำนทำนควำม
คงทนของอำคำรและ
พื ้นดินที่รองรับอำคำร
ในกำรต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
2550 ต้ องแสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณกำรออกแบบ
โครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรงเกิน กว่ำค่ำที่กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ คำ่
14) fc > 65 ksc. หรื อค่ำ
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผล
กำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของวัสดุ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

ที่รับรองโดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญำตลงนำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำข่ำย ตำมกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้ อง
มีระยะของคอนกรี ตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรื อ
คอนกรี ตหุ้มเหล็กไม่
15) น้ อยกว่ำที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรื อมี
เอกสำรรับรองอัตรำ
กำรทนไฟจำกสถำบัน
ที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต
แบบแปลนและ
รำยกำรคำนวณงำน
ระบบของอำคำรตำม
16) กฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
17)
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

1

0

ชุด

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

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ระบบปรับอำกำศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
18) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมและ
19) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
20) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบำบัดน ้ำเสีย
และกำรระบำยน ้ำทิ ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
21)
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

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

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

ระบบประปำ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
22) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

1

0

ชุด

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

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรุงเทพมหานครร้ 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. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟังความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่ 6)
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2)
3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
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

1/03/2560
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่าง
จัดทา/แก้ ไข (Usr)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม
ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

