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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลออย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน:การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: กองชา่ง  องค์การบริหารสว่นตําบลออย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื 4นที#ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45  วนั 
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  

10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
 1.) สถานที#ให้บริการ กองช่าง 

สํานกังานองค์การบริหารสว่นตําบลออย 
โทรศพัท์ : 0-5489-0076 

               โทรสาร :  0-5489-0077 
ติดตอ่ด้วติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
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2.) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยุดที"ทางราชการกําหนด) 
ตั$งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที"ยง) 

   หมายเหต ุ-  

 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินก็ไดโ้ดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตาม
มาตรา๓๙ทวิเม่ือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนด
เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วันท่ีได้ออก
ใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการ
ดัดแปลงอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีได้ยื่นไว้
ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว 
 

 
13. ขั 4นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของขั 4นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจ้งดดัแปลงอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Fนที
ที
จะ
ดําเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Fนที
ที
จะ
ดําเนินการ
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ที# ประเภทขั4นตอน 
รายละเอียดของขั 4นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

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

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Fนที
ที
จะ
ดําเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ยื
นแจ้งทราบ 
 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Fนที
ที
จะ
ดําเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนี 4ผ่านการดาํเนินการลดขั4นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Fนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 
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ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง
ดดัแปลงอาคาร
ตามที%เจ้า
พนกังานท้องถิ%น
กําหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดมิที%ได้รับ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดที%ดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของที%ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทกุหน้า
กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้าของที%ดินต้อง

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที%ดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที%ดนิ 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที%ดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ที%ดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเงื%อนไข
และแผนผงัที%ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

5) 

กรณีที%มีการมอบ
อํานาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้านหรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอํานาจ 

6) 

บตัรประจําตวั
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของที%ดิน 
(กรณีเจ้าของ
ที%ดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

7) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตที%ดนิ
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที%ดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที%
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที%ต้องมี
สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

12) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที%มี
ลายมือชื%อพร้อม
กบัเขียนชื%อตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิที%อยูข่อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที% 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

13) 

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบชืุ%อ
เจ้าของอาคารชื%อ
อาคารสถานที%
ก่อสร้างชื%อ
คณุวฒุิที%อยูข่อง
วิศวกรผู้ คํานวณ
พร้อมลงนามทกุ
แผน่          (กรณี

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที%ก่อสร้าง
ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที%ตั Aงอยู่
ในบริเวณที%ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั%นสะเทือน
จากแผน่ดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ Aาหนกัความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื Aนดนิที%
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั%นสะเทือน
ของแผน่ดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ออกแบบ
โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวา่คา่ที%
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที% 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คา่ fc > 
65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั%นคงแข็งแรง
ของวสัดทีุ%รับรอง
โดยสถาบนัที%
เชื%อถือได้วิศวกร
ผู้ คํานวณและผู้
ขออนญุาตลง
นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารที%เข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที% 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที%หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กไมน้่อยกวา่

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที%กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที%
เชื%อถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที% 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบดันํ Aาเสียและ
การระบายนํ Aาทิ Aง 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดบั

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 



13/14 

 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วฒุิวิศวกร) 

22) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที%ต้องยื%น
เพิ%มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

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

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  

 ถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที
ระบไุว้ข้างต้น สามารถติดตอ่เพื
อร้องเรียนได้ที
   

1.  ศูนย์ดาํรงธรรมอาํเภอปง  ศูนย์บริการ แบบเบ็ดเสร็จ  (one stop service )                                    
โทรศัพท์ : 0-5449-7239   โทรสาร : 0-5449-7239   

2. ศูนย์รับเรื#องร้องเรียนร้องทุกข์  อบต .ออย   ,ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์  0-5489-0076                            
โทรสาร  0-5489- 0077  ,ตู้ปณ .8  ไปรษณีย์ปง  ,www.oillocal.go.th, 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 



14/14 

 

 
 

 
 

 


