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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 15:36  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจากเจhาพนักงานท้องถิ่นก็ไดโ้ดยการแจ้งต่อเจhาพนักงาน

ทอ้งถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งไดด้ าเนนิการแจ้งแลว้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผูน้ั้นภายในวันที่ไดรั้บแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พบในภายหลังว่าผู้แจ้งไดแ้จ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไมค่รบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ไดรั้บแจ้งค าสั่ง

ดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วันที่ไดอ้อกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรอืนับแต่วันที่เร่ิมการดัดแปลงอาคาร

ตามที่ไดแ้จ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ไดแ้จ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย่ื้นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิ ไมถู่กต้องตามบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงให้ผู้แจง้ตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งดัดแปลงอาคาร

จ่ายค่าธรรมเนียมและรับ

ใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

7 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบรเิวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัย

ในการเดนิอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจ้งผู้ย่ืนแจ้งทราบ 

 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรอง - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

นิติบุคคล 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ้ง

ดัดแปลงอาคาร

ตามที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด

และกรอก

ข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือใบ

รับแจ้งกอ่สร้าง

อาคารเดมิที่ได้รับ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้แจ้ง

ไมใ่ช่เจ้าของที่ดนิ

ต้องมีหนังสือ

ยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและประกอบ

กิจการ (สว่น

ขยาย) พร้อม

เงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร

อยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

5) 

กรณีที่มีการมอบ

อ านาจต้องมี

หนังสือมอบ

อ านาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

บ้านของผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของที่ดนิ

เป็นนิติบุคคล) 

อาคาร) 

7) 

หนังสือยนิยอมให้

ชิดเขตที่ดินต่าง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของผู้

แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

8) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนกิ

ผู้ออกแบบพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒสิถาปนกิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

10) 
หนังสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุมงาน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

ผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุมงาน

ของสถาปนกิผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

ส าเนาใบอนุญาต

เป็นผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมี

สถาปนกิควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที่มี

ลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนช่ือตัว

บรรจงและคุณวุฒิ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ที่อยู่ของสถาปนกิ

และวิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการค านวณ

โครงสร้างแผ่นปก

ระบุชื่อเจ้าของ

อาคารช่ืออาคาร

สถานที่กอ่สร้าง

ช่ือคุณวุฒิที่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อมลง

นามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่

ก่อสร้างด้วยวัสดุ

ถาวรและทนไฟ

เป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยูใ่น

บรเิวณที่ต้องมี

การค านวณให้

อาคารสามารถรับ

แรงส่ันสะเทือน

จากแผ่นดนิไหวได้

ตามกฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 145 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืน้ดนิที่

รองรับอาคารใน

การต้านทาน

แรงส่ันสะเทือน

ของแผ่นดนิไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดงรายละเอียด

การค านวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่า fc > 65 

ksc. หรือค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถอืได้

วิศวกรผูค้ านวณ

และผู้ขออนุญาต

ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 146 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

15) 

กรณีอาคารที่เข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมี

ระยะของคอนกรีต

ที่หุ้มเหล็กเสริม

หรือคอนกรีตหุ้ม

เหล็กไมน้่อยกว่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่

เช่ือถอืได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

17) 
หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 147 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

และวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลงิไหม้ 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 148 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าทิง้ 

(ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลฟิต์ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิ

ส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูง

หรืออาคาร

ขนาดใหญ่
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกษมทรัพย ์ หนา้ 149 

 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

พิเศษ 

(เอกสารใน

สว่นของ

ผู้ออกแบบ)) 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทางการร้องเรยีน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรยีน ศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

19. หมายเหต ุ


