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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรแจ้งดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารสว่นทอ้งถิน่  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิเทศบาลต าบลบางป ู 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีจ่ะด าเนินการดดัแปลงอาคาร /ตดิต่อดว้ยตนเองณ

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

2) สถานทีใ่ห้บริการเทศบาลต าบลบางป ูเลขที ่400 หมู่ที ่ 3 ต าบลบางปู 
อ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี  94150 โทรศพัท ์073-491315 
/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรบัใบอนุญาตจากเจ้้าพนกังานทอ้งถิน่กไ็ด้้โดยการแจง้ต่อเจ้้าพนกังาน
ทอ้งถิน่ตามมาตรา๓๙ทวเิมื่อผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเ่จา้
พนกังานทอ้งถิน่ก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภายในวนัทีไ่ดร้บัแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้นมาตรา๓๙ทวใิหเ้จา้
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พนกังานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืครบถว้นภายใน๗วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่
ดงักล่าวและภายใน ๑๒๐ วนันบัแต่วนัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรอืนบัแต่วนัทีเ่ริม่การดดัแปลงอาคาร
ตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบว่าการดดัแปลงอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ื่นไวต้ามมาตรา๓๙ทวไิม่ถูกตอ้งตามบทบญัญตัแิห่ง
พระราชบญัญตันิี้กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญตันิี้หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้งใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถิน่มหีนงัสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเรว็ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้ดดัแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่
ด าเนินการตรวจสอบการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงั
เมอืงตรวจสอบสถานที่
ก่อสรา้งจดัท าผงับรเิวณ
แผนทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภยั
ในการเดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯและ
พรบ.จดัสรรทีด่นิฯ 
 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

4) 
การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาแบบแปลนและมี
หนงัสอืแจง้ผูย้ื่นแจง้ทราบ 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะ
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 
 

ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

 
 
 
15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรบัรอง
นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจง้ดดัแปลง
อาคารตามทีเ่จา้
พนกังานทอ้งถิน่
ก าหนดและกรอก
ขอ้ความใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 
ใบอนุญาตหรอืใบรบั
แจง้ก่อสรา้งอาคาร
เดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

3) โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอื - 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ส.ค.1 ขนาดเท่า
ตน้ฉบบัทุกหน้า
พรอ้มเจา้ของทีด่นิลง
นามรบัรองส าเนาทุก
หน้ากรณีผูแ้จง้ไม่ใช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมี
หนงัสอืยนิยอมของ
เจา้ของทีด่นิให้
ก่อสรา้งอาคารใน
ทีด่นิ 

ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ
และประกอบกจิการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรอืใบอนุญาตฯฉบบั
ต่ออายุหรอื
ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิ
และประกอบกจิการ 
(สว่นขยาย) พรอ้ม
เงือ่นไขและแผนผงั
ทีด่นิแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

5) 

กรณีทีม่กีารมอบ
อ านาจตอ้งมหีนงัสอื
มอบอ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทาง
ของผูม้อบและผูร้บั
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

6) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชนและส าเนา
ทะเบยีนบา้นของผูม้ี

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

อ านาจลงนามแทน
นิตบิุคคลผูร้บัมอบ
อ านาจเจา้ของทีด่นิ 
(กรณีเจา้ของทีด่นิ
เป็นนิตบิุคคล) 

7) 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิ
เขตทีด่นิต่างเจา้ของ 
(กรณีก่อสรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูแ้จง้
ดดัแปลงอาคาร) 

8) 

หนงัสอืรบัรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ
พรอ้มส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดบัวุฒิ
สถาปนิก) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสอืรบัรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
พรอ้มส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
วศิวกรผูค้วบคุมการ
ก่อสรา้งพรอ้มส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วศิวกรควบคุมงาน) 

11) 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผูค้วบคุม
การก่อสรา้งพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร
ทีต่อ้งมสีถาปนิก
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

12) 

แผนผงับรเิวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่
มลีายมอืชื่อพรอ้มกบั
เขยีนชื่อตวับรรจง
และคุณวุฒทิีอ่ยู่ของ
สถาปนิกและวศิวกร
ผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

13) 

รายการค านวณ
โครงสรา้งแผ่นปกระบุ
ชื่อเจา้ของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสรา้งชื่อคุณวุฒทิี่
อยู่ของวศิวกรผู้
ค านวณพรอ้มลงนาม
ทุกแผ่น          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพเิศษอาคารที่
ก่อสรา้งดว้ยวสัดุ
ถาวรและทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ตัง้อยู่ในบรเิวณทีต่อ้ง
มกีารค านวณให้
อาคารสามารถรบั
แรงสัน่สะเทอืนจาก
แผ่นดนิไหวไดต้าม
กฎกระทรวง
ก าหนดการรบั
น ้าหนกัความ
ตา้นทานความคงทน
ของอาคารและพืน้ดนิ
ทีร่องรบัอาคารในการ
ตา้นทาน
แรงสัน่สะเทอืนของ
แผ่นดนิไหว พ.ศ. 
2550 ตอ้งแสดง
รายละเอยีดการ
ค านวณการออกแบบ
โครงสรา้ง 

14) 

กรณีใชห้น่วยแรงเกนิ
กว่าค่าทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่า 
fc > 65 ksc. หรอืค่า 
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มัน่คงแขง็แรงของ
วสัดุทีร่บัรองโดย
สถาบนัทีเ่ชื่อถอืได้
วศิวกรผูค้ านวณและ
ผูข้ออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบบั
ที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที่

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

หุม้เหลก็เสรมิหรอื
คอนกรตีหุม้เหลก็ไม่
น้อยกว่าทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวงหรอืมี
เอกสารรบัรองอตัรา
การทนไฟจากสถาบนั
ทีเ่ชื่อถอืได้
ประกอบการขอ
อนุญาต 

 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่
33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบปรบัอากาศ 
(ระดบัวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดบั
วุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมและ
วศิวกรผูอ้อกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
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ท่ี รำยกำรเอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครฐั
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ระบบป้องกนัเพลงิ
ไหม ้(ระดบัวุฒิ
วศิวกร) 
 
 
 
 

ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบบ าบดัน ้าเสยี
และการระบายน ้าทิง้ 
(ระดบัวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบประปา (ระดบั
วุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

22) 

หนงัสอืรบัรองของผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบลฟิต ์(ระดบัวุฒิ
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่อ้งยื่น
เพิม่เตมิส าหรบั
กรณีเป็นอาคาร
สงูหรอือาคาร
ขนาดใหญ่พเิศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม  0  บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตัง้อยู่ณศูนยบ์รกิารขอ้มลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลบางตะบูน 5 หมู่ที ่3 ต าบลบางตะบูนออกอ าเภอบา้นแหลม
จงัหวดัเพชรบุร ี76110 โทร. 032489234 
หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
 
 

วนัท่ีพิมพ ์ 26/08/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่1 โดยหวัหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จดัท ำโดย เทศบาลต าบลบางปู 
อนุมติัโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


