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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือ่ กระบวนงำน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลนครระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ.2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้อยทีส่ ุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลนครระยอง
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานทีใ่ ห้ บริการ เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ –

2/14

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงือ่ นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใ้ ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ย่นื คาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต้อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแ้ จ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผนู้ นั้ ภายในวันที่ได้รบั แจ้ง ในกรณีท่เี จ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผูแ้ จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผแู้ จ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งคาสั่งดังกล่าว
และภายใน 120 วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วนั ที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ย่นื ไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถกู ต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้ งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินหี ้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผแู้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ดี ินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผูย้ ่นื แจ้งทราบ

35 วัน

เทศบาลนคร
ระยอง อาเภอ
เมืองระยอง
จังหวัดระยอง

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พืน้ ที่ท่จี ะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัน้ ตอน

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบกำรแจ้ง
ดัดแปลงอำคำร
ตำมที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
กำหนดและ
กรอกข้อควำมให้
ครบถ้วน
ใบอนุญำตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้ำงอำคำร
เดิมที่ได้รบั
อนุญำต
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ำ
กรณีผแู้ จ้งไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ำของที่ดิน
ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในที่ดิน
ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)

-

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)
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ที่

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ในนิคม
อุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
(ส่วนขยำย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีท่มี ีกำรมอบ อำนำจต้องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหรือ
หนังสือเดินทำง
ของผูม้ อบและ
ผูร้ บั มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ำนของผูม้ ี

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)
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ที่

7)

8)

9)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อำนำจลงนำม
แทนนิติบคุ คล
ผูร้ บั มอบอำนำจ
เจ้ำของที่ดิน
(กรณีเจ้ำของ
ที่ดินเป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่ำงเจ้ำของ
(กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถำปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบพร้อม
สำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูแ้ จ้งดัดแปลง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
สำเนำ
10)
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงำน)
หนังสือยินยอม เป็ นผูค้ วบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
สำเนำ
11) ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ตอ้ งมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
แผนผังบริเวณ 12)
แบบแปลน

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

รำยกำรประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลำยมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู่ของ
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ โครงสร้ำงแผ่น
ปกระบุช่ือ
เจ้ำของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนที่
ก่อสร้ำงชื่อ
คุณวุฒิท่ีอยู่ของ
วิศวกรผูค้ ำนวณ
13) พร้อมลงนำมทุก
แผ่น
(กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวัสดุถำวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

ประเภทที่ตงั้ อยู่
ในบริเวณที่ตอ้ งมี
กำรคำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ได้ตำม
กฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
นำ้ หนักควำม
ต้ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพืน้ ดินที่
รองรับอำคำรใน
กำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รำยละเอียดกำร
คำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสร้ำง
กรณีใช้หน่วยแรง เกินกว่ำค่ำที่
14) กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

เช่นใช้ค่ำ fc >
65 ksc. หรือค่ำ
fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุท่ีรบั รอง
โดยสถำบันที่
เชื่อถือได้วิศวกร
ผูค้ ำนวณและผู้
ขออนุญำตลง
นำม
กรณีอำคำรที่เข้ำ ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หมุ้
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม้
15)
เหล็กไม่นอ้ ยกว่ำ
ที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ

1

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ)

11/14

ที่

16)

17)

18)

19)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
อนุญำต
แบบแปลนและ
รำยกำรคำนวณ
งำนระบบของ
อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ปรับอำกำศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))
(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
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ที่

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
20)
ผูอ้ อกแบบระบบ
บำบัดนำ้ เสียและ
กำรระบำยนำ้ ทิง้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ประปำ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูป้ ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
22)
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของผูอ้ อกแบบ))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ.2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลนครระยอง
44/6 ถนนตากสินมหาราช ตาบลท่าประดู่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทรศัพท์ : 0-3862-0111
หมายเหตุ2) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตูร้ บั ฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
่ ิมพ์
วันทีพ
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/09/2558
เผยแพร่ค่มู ือบนเว็บไซต์แล้ว
นางนงค์ชภรณ์ โพธิ์ไพจิตร
นางกรรณิกา วิโรจน์แสงทอง
นางสาวศกลวรรณ ปัญญานุภาพ

