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คูมือสําหรบัประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 21:39  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบรกิารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 เว็บไซด 
www.maenarua.com/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
 

12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคารี่อยู
หางจากอาคารอื่นหรือนอยกวาที่สาธารณะนอยกวาที่ยืนใบคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนังงานทองถ่ินก็โดยการแจงตอ
เจาหนาที่พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินกรแจงไดดําเนินการแจงแลวพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับ
แจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกไหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจานักงาน
ทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมควบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ 
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกกตองหรือครบถวนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจง
คําสั่งดังกลาวและภายใน 20 วัน นับตั้งแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับตั้งแตวันที่เร่ิมการรื้อถอนอาคาร
ตามที่ไดแจงไววาถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการร้ือถอนอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนพระราชบัญญติ



2/11 
 

นี้กฏกระทรวงหรือขอบัญญัตทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือ
แจงขทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณารับรองการแจงและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 

12 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบการแจงร้ือ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน



3/11 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ถอนอาคารตามที่
เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนด
และกรอก
ขอความให
ครบถวน 

ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 

2) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ขั้นตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
ในการร้ือถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบั
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน
อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคมุการรื้อ
ถอนพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่
ตองมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือช่ือพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
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คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียนเว็บไซด www.maenarua.com 

หมายเหตุ( 
) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1
) 

แบบยธ.1 
-            แบบ ยธ.1 

 เลขรับที.่............................ 

วันที่.................................. 

ลงชื่อ................. ผูรับคําขอ 
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หนังสือแจงการกอสราง ดัดแปลง หรอื รื้อถอนอาคาร 
โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทว ิ

 

                                         เขียนที่............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน......................................พ.ศ........................ 

เรียน..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 

  ขาพเจา................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

  [ ] เปนบุคลธรรมดา อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน.......................หมูที่..............
ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................... 

  [ ] เปนนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ................................................ 

เลขทะเบียน................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน..............................หมูที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................................. 

จังหวัด...........................    ....โดย.......................................................เปนผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 

อยูบานเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูที่................... 

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 

  มีความประสงคจะทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจาก 

เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้ 

  ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บานเลขที่................................................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูที่.........................ตําบล/แขวง................................ 

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................โดย............................................................ 

เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................................................ 

เปนที่ดินของ................................................................................................................................................... 

  ขอ 2 เปนอาคาร 

(1) ชนิด..................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน................................... 
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โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน 

(2) ชนิด.................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน 

(3) ชนิด.................................จํานวน..................................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน 

   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมน้ี 

  ขอ 3 โดยมี 

   (1)...........................................................เปนสถาปนิกผูออกแบบ 

   (2)...........................................................เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน    
     (3)...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบโครงสราง 

   (4)...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง   
            (5)...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ                 

                                  และระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม
   (6) ...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ 

                                                                                 และระบายอากาศ และระบบปองกันเพลิงไหม 

    (7) ...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง 

   (8) ...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้าํทิง้ 

   (9) ............................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

   (10) ..........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต 

                   (11)...........................................................เปนวิศวกรผูดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณ  

                                                                                                  สวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร 

 

 

 

 ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกลาว ที่แนบมาพรอมนี้ 

 

   ขอ 4  กําหนดแลวเสร็จใน...............วัน โดยจะเริ่มตนกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
เมื่อ......................................และจะแลวเสร็จเมื่อ............................................... 



9/11 
 

   ขอ 5 ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

จํานวน............................................บาท  (................................................................) 

   ขอ 6 พรอมหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

   [ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)  จํานวน 5 ชุด ชุดละ....................แผน 

   [ ] (2) รายการคํานวณโครงสรางที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 1 ชุด ชุดละ..........................แผน 

   [ ] (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหมใน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)  

   [ ] (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งในอาคารสูงหรืออาคารใหญ
ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

   [ ] (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)  

   [ ] (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)  

   [ ] (7) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ           ผูควบคุม
งานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ)  จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (8) สําเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูควบคุมงานซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจงซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว
จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ
แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง) 

   [ ] (11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจงซึ่ง
รับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) จํานวน.......................................ฉบับ 

   [ ] (12) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน
บานของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน)จํานวน...................ฉบับ 

   [ ] (13) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่................................................................ที่จะทําการ
กอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเทาตนฉบับจริงซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน...............ชุด 

   [ ] (14) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่.................................................................ที่จะใชเปนที่
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จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา – ออกของรถ ขนาดเทาตนฉบับจริงซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองแลวจํานวน...............ชุด 

   [ ] (15) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค
และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ที่หนวยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกให ไมเกิน 6 เดือน สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 
จํานวน...................ฉบับ (กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น) 

   [ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจงจะรื้อ
ถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจงจะร้ือถอนอาคารเดิม(กรณีมีอาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยูในบริเวณ
ที่จะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) 

   [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเก่ียวกับอาคารที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตามกฎหมาย
อื่นในสวนที่เก่ียวของ จํานวน..................ฉบับ (ถามีโปรดระบุ.......................................................) 

  [ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ลายมือชื่อ)....................................................ผูแจง 

             (....................................................) 

 

 

หมายเหตุ  (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

                  (2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความที่ตองการ 
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19. หมายเหตุ 
- 
 
วันที่พิมพ 19/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ

อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
 

 
 

 


