
คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลสระส่ีมมุ อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลสระส่ีมมุ อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
3. ประเภทของงานบริการ :กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท ี่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พืน้ท ี่ให้บริการ : ท้องถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญตัท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุ
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45วนั 
9. ข้อมูลสถติ  ิ
 จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที่น้อยท ี่สุด 0  
10. ชื่ออ้างองิของคู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  
11. ช่องทางการให้บริการ   

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระส่ีมุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วธิ ีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ  และในการพจิารณาอนุญาต 
  ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไมย่ื่นคําขอรับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินก็ได้โดยการแจ้งตอ่เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินตามมาตรา 39ทวิเม่ือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39ทว ิให้เจ้า



พนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
คําสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวหิรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการก่อสร้าง
อาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39ทวิไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิ
แห่งพระราชบญัญตันีิก้ฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่ร ับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งก่อสร้างอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอ ียดของข ัน้ตอน

การบริการ  
ระยะเวลา
ให้บริการ  

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
ร ับผิดชอบ  

หมายเหต  ุ

และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลสระส่ี
มมุอําเภอ
กําแพงแสน
จงัหวดันครปฐม 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ  สาํหรับยื่นเพ ิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

1) 

แบบการแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

ตามท่ีเจ้า

พนักงานท้องถ่ิน

กําหนดและ

กรอกข้อความให้

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

ครบถ้วน 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลง

นามรับรอง

สําเนาทุกหน้า

กรณีผู้แจ้งไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้อง

มีหนังสือยินยอม

ของเจ้าของท่ีดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับ

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

ท่ีดินและ

ประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเง่ือนไข

และแผนผังท่ีดิน

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผู้รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอํานาจ

เจ้าของท่ีดิน 

(กรณีเจ้าของ

ท่ีดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตท่ีดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้งก่อสร้าง

อาคาร) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

ท่ีดิน) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (ระดับ

วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ี

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

10) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือช่ือพร้อม

กับเขียนช่ือตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

12) 

รายการคํานวณ

โครงสร้างแผ่น

ปกระบุช่ือ

เจ้าของอาคารช่ือ

อาคารสถานท่ี

ก่อสร้างช่ือ

คุณวุฒิท่ีอยู่ของ

วิศวกรผู้คํานวณ

พร้อมลงนามทุก

แผ่น          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีก่อสร้าง

ด้วยวัสดุถาวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทท่ีตัง้อยู่

ในบริเวณท่ีต้องมี

การคํานวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงส่ันสะเทือน

จากแผ่นดินไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

นํา้หนักความ

ต้านทานความ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

คงทนของอาคาร

และพืน้ดินท่ี

รองรับอาคารใน

การต้านทาน

แรงส่ันสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

13) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกว่าค่าท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้ค่า fc > 

65 ksc. หรือค่า 

fc’> 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรง

ของวัสดุท่ีรับรอง

โดยสถาบันท่ี

เช่ือถือได้วิศวกร

ผู้คํานวณและผู้

ขออนุญาตลง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

นาม 

14) 

กรณีอาคารท่ีเข้า

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่า

ท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟ

จากสถาบันท่ี

เช่ือถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บําบัดนํา้เสียและ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 



ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพ ิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร  

จาํนวน
เอกสาร  
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร  
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร   หมายเหต  ุ

การระบายนํา้ทิง้ 

(ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท ี่ 7 พ .ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  



และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวดัทุกจังหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารสว่นตําบลสระส่ีมมุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.sasimum.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (034-962693 ) โทรสาร (034-962693-603) 
3. ทางไปรษณีย์ ( หมู่ 6 บ้านเสืออีด่าง, ถนนดอนเตาอิฐ- เกาะไผ่เถ่ือน ,ตําบลสระส่ีมุม อําเภอกําแพงแสน
จังหวดันครปฐม 73140 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
 

 
 

 


