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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรแจ้ งก่ อสร้ ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ ง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:00
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการที (่ ติ ดต่อด้วยตนเอง)
สานักงานเทศบาลตาบลงิ้ วงาม ตาบลงิ้ วงาม อาเภอเมื องอุตรดิ ตถ์ จังหวัดอุตรดิ ตถ์
โทรศัพท์ 055-448386 โทรสาร 055-448-386
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

2/13

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา งิเมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแา้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบทร่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําเนดท93
เพื่อเน็นเาักพานการแจ้งใเ้แก่ผู้นั้นภายในงันทร่ได้รับแจ้งในกรณรทร่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรงจพบในภายเาังง่าผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูาเรือยื่นเอกสารไง้ไม่ถูกต้องเรือไม่ครบถ้งนตามทร่ระบุไง้ในมาตรา 39ทงิใเ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมรอํานาจสั่งใเ้ผู้แจ้งมา
ดําเนินการแก้ไขใเ้ถูกต้องเรือครบถ้งนภายใน 7งันนับแต่งันทร่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกา่างแาะภายใน 120งันนับแต่งันทร่ได้ออก
ใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทงิเรือนับแต่งันทร่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามทร่ได้แจ้งไง้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรงจพบง่าการ
ก่อสร้างอาคารทร่ได้แจ้งไง้แผนผังบริเงณแบบแนานรายการนระกอบแบบแนานเรือรายการคํานงณของอาคารทร่ได้ยื่นไง้ตาม
มาตรา 39ทงิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแเ่งพระราชบัญญัตินร้กฎกระทรงงเรือข้อบัญญัติท้องถิ่นทร่ออกตามพระราชบัญญัตินร้
เรือกฎเมายอื่นทร่เกร่ยงข้องใเ้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมรเนังสือแจ้งข้อทักท้งงใเ้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทงิทราบโดยเร็ง
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ งก่อสร้ างอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ ง

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้ างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้ างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้ างอาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

หมำยเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

35 วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้ างอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
รำยกำรเอกสำร ภำครัฐผู้ออก
ที่
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมำยเหตุ

4/13

ที่

1)

2)

3)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
แบบกำรแจ้ ง
ก่อสร้ ำงอำคำร
ตำมที่เจ้ ำพนักงำน
ท้ องถิ่นกำหนด
และกรอกข้ อควำม
ให้ ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้ นฉบับทุก
หน้ ำพร้ อมเจ้ ำของ
ที่ดนิ ลงนำมรับรอง
สำเนำทุกหน้ ำกรณี
ผู้แจ้ งไม่ใช่เจ้ ำของ
ที่ดนิ ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ ำของที่ดินให้
ก่อสร้ ำงอำคำรใน
ที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรื อ
ใบอนุญำตให้ ใช้
ที่ดนิ และประกอบ
กิจกำร (ส่วน
ขยำย) พร้ อม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)
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ที่

4)

5)

6)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดนิ แนบท้ ำย
(กรณีอำคำรอยูใ่ น
นิคมอุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบ อำนำจต้ องมี
หนังสือมอบ
อำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้ อมสำเนำบัตร
ประจำตัว
ประชำชนสำเนำ
ทะเบียนบ้ ำนหรื อ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอำนำจ
บัตรประจำตัว
ประชำชนและ
สำเนำทะเบียน
บ้ ำนของผู้มีอำนำจ
ลงนำมแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อำนำจเจ้ ำของ
ที่ดนิ (กรณีเจ้ ำของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมให้

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
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ที่

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ชิดเขตที่ดนิ ต่ำง
เจ้ ำของ (กรณี
ก่อสร้ ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ สถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สำเนำใบอนุญำต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิ
สถำปนิก)
หนังสือรับรองของ วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำใบอนุญำต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของผู้แจ้ งก่อสร้ ำง
อำคำร)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งำน)
หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
ก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำใบอนุญำต
10) เป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนรำยกำร
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลำยมือ
ชื่อพร้ อมกับเขียน
11) ชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้ ำของ
อำคำรชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ ำงชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คำนวณ
พร้ อมลงนำมทุก
แผ่น
(กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสร้ ำง
ด้ วยวัสดุถำวรและ
12) ทนไฟเป็ นส่วน
ใหญ่) กรณีอำคำร
บำงประเภทที่
ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่
ต้ องมีกำรคำนวณ
ให้ อำคำรสำมำรถ
รับแรงสัน่ สะเทือน
จำกแผ่นดินไหวได้
ตำมกฎกระทรวง
กำหนดกำรรับ
น ้ำหนักควำม
ต้ ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพื ้นดินที่รองรับ

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

อำคำรในกำร
ต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดงรำยละเอียด
กำรคำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่ำค่ำที่
กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่
6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ คำ่ fc > 65 ksc.
หรื อค่ำ fc’> 173.3
ksc. ให้ แนบ
13)
เอกสำรแสดงผล
กำรทดสอบควำม
มัน่ คงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถำบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คำนวณ
และผู้ขออนุญำต
ลงนำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำ 14) ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับที่

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

10/13

ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริมหรื อ
คอนกรี ตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่ำที่
กำหนดใน
กฎกระทรวงหรื อมี
เอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนุญำต
แบบแปลนและ
รำยกำรคำนวณ
งำนระบบของ
15) อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
16) ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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ที่

17)

18)

19)

20)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บำบัดน ้ำเสียและ
กำรระบำยน ้ำทิ ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
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ที่

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม

ประปำ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรองของ ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
21) ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรุงเทพมหานครร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟังความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
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3)

ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

1/03/2560
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่าง
จัดทา/แก้ ไข User
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

