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คู่มือส าหรับประชาชน:  การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีใชบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5. กฎหมายทีใ่ช้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง:  

 1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

6. ระดับผลกระทบ:  บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

7. พืน้ทีใ่ห้บริการ:  ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ          45  วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน     0 

จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด     0 

จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด     0 

10.  ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน (ส าเนาคู่มือประชาชน) การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

11. ช่องทางการให้บริการ 

 1) สถานทีใ่ห้บริการ เทศบาลเมืองแพรกษา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา  08:30 – 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์02-703-7901-2,  

โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108, อินเตอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th) 

 

http://www.preaksa-sao.go.th/
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12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ได ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

ตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผูแ้จง้ได้ด าเนินการแจง้แล้วเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้น ภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบ

ในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 ทวิให้เจา้

พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้น ภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้

ค าสั่งดงักล่าว และภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทวิ หรือ นบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้าง

อาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบว่าการ ก่อสร้างอาคารท่ีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ รายการค านวณของอาคารท่ีได้ยื่นไวต้าม มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกตอ้งตาม

บทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือ ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว 

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ยืน่แจง้ก่อสร้างอาคาร
จ่ายค่าธรรมเนียมและ
รับใบรับแจง้ 

1  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร) 
 

2 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร) 
 

3 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดิน
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ผงัเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงั 
 

7  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

  

บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ือง
เขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยั
ทางทหารฯ และพรบ.
จดัสรรท่ีดินฯ 
 

   

4 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนงัสือแจง้
ผูย้ืน่แจง้ทราบ 

35  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร) 
 

  

 ระยะเวลาด าเนินการรวม     45  วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

 15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

 
2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
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 15.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบการแจง้ก่อสร้าง
อาคารตามท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินก าหนดและ
กรอกขอ้ความให้
ครบถว้น 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 

2 โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบั
ทุกหนา้พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมี
หนงัสือยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินใหก่้อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 

3 ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายุ
หรือใบอนุญาตใหใ้ช้
ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผงัท่ีดินแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4 กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบ
อ านาจ 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 

5 บตัรประจ าตวัประชาชน
และส าเนาทะเบียนบา้น
ของผูมี้อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรั้บมอบ
อ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็น
นิติบุคคล 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 

6 หนงัสือยนิยอมใหชิ้ด
เขตท่ีดินต่างเจา้ของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
แจง้ก่อสร้าง
อาคาร) 

7 หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒิสถาปนิก) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8 
 

หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒิวศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

9 หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของวศิวกรผู ้
ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตอ้งมีวศิวกร
ควบคุมงาน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

10 หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

11 แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมีลายมือ
ช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวั 
บรรจงและคุณวฒิุท่ีอยู ่
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ของสถาปนิกและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
 

     

12 รายการค านวณ
โครงสร้างแผน่ปกระบุ
ช่ือเจา้ของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ีก่อสร้าง
ช่ือ คุณวฒิุท่ีอยูข่อง
วศิวกรผูค้  านวณพร้อม
ลงนามทุกแผน่ (กรณี
อาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้าง
ดว้ยวสัดุถาวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมี
การค านวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผน่ดินไหวไดต้าม
กฎกระทรวงก าหนดการ
รับน ้าหนกัความ
ตา้นทานคงทนของ
อาคารและพื้นดินท่ี
รองรับอาคารในการ
ตา้นทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผน่ดินไหว พ.ศ.2550 
ตอ้งแสดงรายละเอียด 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 การค านวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 
 

     

13 กรณีใชห้น่วยแรงเกิน
กวา่ค่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2527 เช่น ใชค้่า fc> 
65 ksc.หรือค่า 
fc’>173.3 ksc. ใหแ้นบ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่คง
แขง็แรงของวสัดุท่ี
รับรองโดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือได ้วศิวกรผู ้
ค  านวณและผูข้ออนุญาต
ลงนาม 
. 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

14 กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 
พ.ศ.2540 ตอ้งมีระยะ
ของคอนกรีตท่ีหุม้เหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุม้
เหล็กไม่นอ้ยกวา่ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟจาก
สถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

15 แบบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
 

16 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ปรับอากาศ (ระดบัวุฒิ
วศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
 

17 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดบัวฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

18 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมและ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวุฒิวศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
 

19 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
บ าบดัน ้าเสียและการ
ระบายน ้าทิ้ง (ระดบัวฒิุ
วศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
 

20 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ประปา (ระดบัวุฒิ
วศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืน
เพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21 หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ลิฟต ์(ระดบัวุฒิวศิวกร) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 
 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

ค่าธรรมเนียม     

1.อาคารท่ีใชเ้พื่อการอยูอ่าศยัไม่เกินสองชั้นและมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 150 ตารางเมตร หรือ

อาคารท่ีใช้เพื่อเก็บผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงัเดียวกนัรวมกนัไม่เกิน 100 ตารางเมตร หรือร้ัว 

ก าแพง หรือประตูท่ีเป็นอาคาร 

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  20   บาท 

2.อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (1) ใหเ้รียกเก็บในอตัรา  

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  200  บาท 

หมายเหตุ    - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 หมายเหตุ  

 1.1 ทางอินเทอร์เน็ต http://www.dpt.go.th 

 1.2 ทางโทรศพัท ์ถ.พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามท่ี 6: 02-299-4000 

 1.3 ทางไปรษณีย ์224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 , 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 

แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 1.4 ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง โทร 02-299-4311-12 

http://www.dpt.go.th/
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 1.5)ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 1.6 ตูรั้บฟังความคิดเห็น ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6 

 2) ช่องทางการร้องเรียน  จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 หมายเหตุ ผา่นศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั 

 3) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลเมืองแพรกษา 

 หมายเหตุ  ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 โทรศพัท ์02-703-7901-2 โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108  

 อินเทอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ    - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีพ่มิพ์ 29/6/2564 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท าโดย กองช่าง เทศบาลเมืองแพรกษา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 

http://www.preaksa-sao.go.th/

