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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์  ในเขตเทศบาลที่จะ
ด าเนินการดัดแปลงอาคาร 0-4418-7105/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผู                 องได                าพนักงานท       
                                                         ีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่
เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 
หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน กองช่าง เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน กองช่าง เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

7 วัน กองช่าง เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน กองช่าง เทศบาล
ต าบลทะเมนชัย 
อ าเภอล าปลาย
มาศ จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขออนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร  
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 

2) 

ใบอนุญำตก่อสร้ำง
อำคำรเดิมที่ได้รับ
อนุญำต หรือใบรับ
แจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 

3) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำ พร้อมเจ้ำของ
ที่ดินลงนำมรับรอง
ส ำเนำ ทุกหน้ำ  
กรณีผู้ขออนุญำต
ไม่ใช่เจ้ำของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของที่ดิน           
ให้ก่อสร้ำงอำคำร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 

4) 

ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับ
ต่ออำยุ หรือ
ใบอนุญำตให้ใช้

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วน
ขยำย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้ำย 
(กรณีอำคำรอยู่ใน
นิคมอุตสำหกรรม) 

5) 

กรณีที่มีกำรมอบ
อ ำนำจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน หรือ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 

6) 

บัตรประจ ำตัว
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
ที่ดิน (กรณีเจ้ำของ
ที่ดินเป็นนิติ

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

บุคคล) 

7) 

หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่ำง
เจ้ำของ (กรณี
ก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของผู้
ขออนุญำต) 

8) 

หนังสือรับรองของ
สถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็น                ผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่
ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอำคำร
มีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภท

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

10) 

แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลำยมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ 
ที่อยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 

11) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง แผ่นปก
ระบุชื่อเจ้ำของ
อำคำร ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง 
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้
ค ำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ อำคำร
พิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุ
ถำวรและทนไฟ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

เป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ต้ังอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกำร
ค ำนวณให้อำคำร
สำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหวได้ 
ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับ
น้ ำหนัก ควำม
ต้ำนทำน ควำม
คงทนของอำคำร 
และพื้นดินที่รองรับ
อำคำรในกำร
ต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรำยละเอียด
กำรค ำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสร้ำง 

12) 

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช่น

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ใช้ค่ำ fc > 65 ksc. 
หรือ ค่ำ fc’ > 
173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถำบันที่เชื่อถือได้ 
วิศวกรผู้ค ำนวณ
และผู้ขออนุญำต 
ลงนำม 

13) 

กรณีอำคำรที่เข้ำ
ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก 
ไม่น้อยกว่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือมี
เอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันท่ี
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

อนุญำต 

14) 

หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพ 
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 

15) 

หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม
งำน) 

16) 
แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

งำนระบบของ
อำคำร ตำม
กฎกระทรวง  ฉบับ
ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียและ

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

กำรระบำยน้ ำทิ้ง 

21) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส ำหรับกรณี
เป็นอำคำรสูง หรือ
อำคำรขนำดใหญ่
พิเศษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าอ าเภอ จังหวัด ทุกจังหวัด) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลทะเมนชัย หมายเลขโทรศัพท์ 0-4418-7105 

หมายเหตุ (เลขที่ 194 ม.2 ต าบลทะเมนชัย อ าเภอล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 31130  
www.thamenchai.go.th) 

3) 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) 
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
มีตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ณ จุดบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า 
 
 

วันที่พิมพ์ 17/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย วรยศ เทวสิทธิ์ 
อนุมัติโดย ยุทธนา ตีระมาศวณิช 
เผยแพร่โดย วรยศ เทวสิทธิ์ 

 
 

 
 


