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คู่มือสาํหร ับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานที
รบัผิดชอบ : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน : การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลนครระยอง อาํเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 
3. ประเภทของงานบร ิการ : กระบวนงานบรกิารที
ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ : รบัแจง้  
5. กฎหมายที#ให ้อาํนาจการอนุญาต หร ือท ี#เก ี#ยวข ้อง : 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 

6. ระดับผลกระทบ : บรกิารที
มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื4นท ี#ให ้บร ิการ : ทอ้งถิ
น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข ้อตกลงท ี#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ.2522    กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ.2522  

ระยะเวลาท ี#กาํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดอืน  0  
 จาํนวนคาํขอท ี#มากท ี#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอท ี#น้อยท ี#สุด 0  
10. ชื#ออ ้างอ ิงของคู่ม ือประชาชน  การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลนครระยอง  
11. ช่องทางการให้บร ิการ  

1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  

โทรศัพท์ : 0-3862-0111 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดที+ทางราชการกําหนด) ตั,งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ ์วิธ ีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไมยื่
นคาํขอรบัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ
นก็ได ้ โดยการแจง้ตอ้เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ตามมาตรา AB ทวิ  เมื
อผูแ้จง้ไดด้าํเนินการแจง้แลว้   เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบที
เจา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นกาํหนดเพื
อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัCนภายในวนัที
ไดร้บัแจง้  ในกรณีที
เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจพบใน
ภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยื
นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามที
ระบไุวใ้นมาตรา AB ทวิ  ใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิ
นมีอาํนาจสั
งใหผู้แ้จง้มาดาํเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน E วนั นบัแตว่นัที
ไดร้บัแจง้คาํสั
งดงักลา่ว
และภายใน FGH วนันบัแตว่นัที
ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา AB ทวิ หรือนบัแตว่นัที
เริ
มการดดัแปลงอาคารตามที
ไดแ้จง้
ไว ้ ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ
นไดต้รวจพบว่าการดดัแปลงอาคารที
ไดแ้จง้ไว ้ แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารที
ไดยื้
นไวต้ามมาตรา  AB ทวิ ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญัตินี C
กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญตัิทอ้งถิ
นที
ออกตามพระราชบญัญตันีิ Cหรือกฎหมายอื
นที
เกี
ยวขอ้ง  ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ
นมี
หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา AB ทวิทราบโดยเรว็ 
 
 
13. ขั4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#ร ับผิดชอบ 

ท ี# ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจง้ดดัแปลงอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื Cนที
ที
จะ
ดาํเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื Cนที
ที
จะ
ดาํเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
น
ดาํเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนที์
ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสรา้ง

7 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื Cนที
ที
จะ
ดาํเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 
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ที# ประเภทขั4นตอน 
รายละเอ ียดของขั4นตอน

การบร ิการ 
ระยะเวลา
ให้บร ิการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
ร ับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จดัทาํผงับรเิวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวขอ้งเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูยื้
นแจง้ทราบ 
 
 

35 วนั เทศบาลนคร
ระยอง อาํเภอ
เมืองระยอง 
จงัหวดัระยอง 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ
นใน
พื Cนที
ที
จะ
ดาํเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบร ิการนี4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัCนตอน 
 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจาํตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ ื#น ๆ  สาํหร ับยื#นเพ ิ#มเตมิ 

ท ี# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง

ดัดแปลงอาคาร

ตามที%เจ้า

พนักงานท้องถิ%น

กําหนดและ

กรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือ

ใบรับแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที%ได้รับ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

3) 

โฉนดที%ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของที%ดินลง

นามรับรอง

สาํเนาทุกหน้า

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้าของที%ดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของที%ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที%ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

4) 
ใบอนุญาตให้ใช้

ที%ดินและ

ประกอบกิจการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

ที%ดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื%อนไข

และแผนผังที%ดิน

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที%มีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสาํเนาบัตร

ประจาํตัว

ประชาชนสาํเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

6) 

บัตรประจาํตัว

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของที%ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที%ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

7) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที%ดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ที%ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

10) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที%

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที%ต้องมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

12) 
แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รายการประกอบ

แบบแปลนที%มี

ลายมือชื%อพร้อม

กับเขียนชื%อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที%อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที% 10 

(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการคาํนวณ

โครงสร้างแผ่น

ปกระบุชื%อ

เจ้าของอาคารชื%อ

อาคารสถานที%

ก่อสร้างชื%อ

คุณวุฒิที%อยู่ของ

วิศวกรผู้คาํนวณ

พร้อมลงนามทุก

แผ่น          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารที%ก่อสร้าง

ด้วยวัสดุถาวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบาง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทที%ตัAงอยู่

ในบริเวณที%ต้องมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั%นสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

นํAาหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืAนดินที%

รองรับอาคารใน

การต้านทาน

แรงสั%นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าที%

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ที% 6 พ.ศ. 2527 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เช่นใช้ค่า fc > 

65 ksc. หรือค่า 

fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั%นคงแข็งแรง

ของวัสดุที%รับรอง

โดยสถาบันที%

เชื%อถือได้วิศวกร

ผู้คาํนวณและผู้

ขออนุญาตลง

นาม 

15) 

กรณีอาคารที%เข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที% 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที%หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่า

ที%กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันที%

เชื%อถือได้

ประกอบการขอ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนุญาต 

16) 

แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ที% 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บาํบัดนํAาเสียและ

การระบายนํAาทิAง 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที%ต้องยื%น

เพิ%มเติมสาํหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพ ิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจร ิง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลิฟต ์(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ของผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี# 7 พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร ้องเร ียน 
1) ช่องทางการร ้องเร ียน  เทศบาลนครระยอง 

44/6 ถนนตากสินมหาราช ตําบลท่าประดู่ อําเภอเมืองระยอง จังหวดัระยอง 21000  
โทรศัพท์ : 0-3862-0111  
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร ้องเร ียน  กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ  (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที+ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที+ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั,งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที+ 6) 

) 
3) ช่องทางการร ้องเร ียน  จงัหวดัอื
นๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวดัทุกจังหวดั) 
4) ช่องทางการร ้องเร ียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที+ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท ี#พมิพ ์ 21/09/2558 
สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดทาํโดย นางนงคช์ภรณ ์ โพธิPไพจิตร 
อนุมัตโิดย นางกรรณิกา  วิโรจนแ์สงทอง 
เผยแพร่โดย นายยคุลธร  บญุยงั 

 
 

 
 


