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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลตําบลปากนํา 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการเทศบาลตําบลปากนํา เลขที 171 หมู่ 1 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง /

ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม ยืนคําขอรับใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานท องถินก็ได�โดยการแจ้งต อเจ

�าพนกังานท องถินตามมาตรา๓๙ทวิเมือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถินต้องออกใบรับแจ้งตาม
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แบบทีเจ้าพนกังานท้องถินกําหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นนัภายในวนัทีได้รับแจ้งในกรณีทีเจ้าพนกังานท้องถิน

ตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามทีระบไุว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้า

พนกังานท้องถินมีอํานาจสงัให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้งคําสงั

ดงักลา่วและภายใน๑๒๐วนันบัแตว่นัทีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนบัแตว่นัทีเริมการดดัแปลงอาคารตามที

ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถินได้ตรวจพบวา่การดดัแปลงอาคารทีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารทีได้ยืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไมถ่กูต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตนีิ

กฎกระทรวงหรือข้อบญัญัติท้องถินทีออกตามพระราชบญัญัตินีหรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถินมี

หนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนแจ้งดดัแปลงอาคารจ่าย

คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ปากนําอําเภอ

เมืองระนอง

จงัหวดัระนอง 

(องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั เทศบาลตําบล

ปากนําอําเภอ

เมืองระนอง

จงัหวดัระนอง 

(องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ทีดินตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อืนทีเกียวข้องเช่นประกาศ

7 วนั เทศบาลตําบล

ปากนําอําเภอ

เมืองระนอง

จงัหวดัระนอง 

(องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ.จดัสรรทีดนิฯ 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจ้งผู้ยืนแจ้งทราบ 

 
 

35 วนั เทศบาลตําบล

ปากนําอําเภอ

เมืองระนอง

จงัหวดัระนอง 

(องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจ้ง

ดดัแปลงอาคาร

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามทีเจ้า

พนกังานท้องถิน

กําหนดและ

กรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือ

ใบรับแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

เดิมทีได้รับ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

3) 

โฉนดทีดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อม

เจ้าของทีดนิลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า

กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่

เจ้าของทีดนิต้อง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจ้าของทีดนิ

ให้ก่อสร้าง

อาคารในทีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนญุาตฯฉบบั

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตอ่อายหุรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) 

พร้อมเงือนไข

และแผนผงัทีดนิ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อํานาจลงนาม

แทนนิตบิคุคล

ผู้ รับมอบอํานาจ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจ้าของทีดนิ 

(กรณีเจ้าของ

ทีดินเป็นนิติ

บคุคล) 

7) 

หนงัสือยินยอม

ให้ชิดเขตทีดิน

ตา่งเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ทีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

8) 

หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบั

วฒิุสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

10) หนงัสือยินยอม - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที

ต้องมีวิศวกร

ควบคมุงาน) 

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนงัสือยินยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีต้องมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนทีมี

ลายมือชือพร้อม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กบัเขียนชือตวั

บรรจงและ

คณุวฒิุทีอยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 10 

(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการคํานวณ

โครงสร้างแผน่

ปกระบชืุอ

เจ้าของอาคารชือ

อาคารสถานที

ก่อสร้างชือ

คณุวฒิุทีอยู่ของ

วิศวกรผู้คํานวณ

พร้อมลงนามทกุ

แผน่ (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารทีก่อสร้าง

ด้วยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีต้องมี

การคํานวณให้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารสามารถ

รับ

แรงสนัสะเทือน

จากแผน่ดนิไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

นําหนกัความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพืนดินที

รองรับอาคารใน

การต้านทาน

แรงสนัสะเทือน

ของแผน่ดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้อง

แสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกวา่คา่ที

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้คา่ fc > 

65 ksc. หรือคา่ 

fc’> 173.3 ksc. 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มนัคงแขง็แรง

ของวสัดทีุรับรอง

โดยสถาบนัที

เชือถือได้วิศวกร

ผู้คํานวณและผู้

ขออนญุาตลง

นาม 

15) 

กรณีอาคารทีเข้า

ขา่ยตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตทีหุ้ม

เหลก็เสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหลก็ไมน้่อยกวา่

ทีกําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที

เชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

16) 
แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที 33 (พ.ศ. 

2535) 

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกนัเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

20) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บําบดันําเสียและ

การระบายนําทิง 

(ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดบั

วฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

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

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

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

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตงัอยู่ณศนูย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที 6)) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลปากนํา 

หมายเหตุ(เลขที 171 หมู่ 1 ตําบลปากนํา อําเภอเมืองระนอง จงัหวดัระนอง 85000 โทรศพัท์ 077-816302 

E-mail : paknum@pakrng.go.th) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

 

 

 

 

 



14/14 
 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 08/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลปากนํา อําเภอเมือง

ระนอง จงัหวดัระนอง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


