
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ อําเภอร่อนพบิลูย ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
    ผูใ้ดจะกอ่สรา้งอาคารโดยไมย่ืน่คําขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ก็ได ้โดยการแจง้ต่อเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 
ตามมาตรา39 ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีค่ณะกรรมการ 
ควบคมุอาคารกําหนดเพือ่เป็นหลักฐานการแจง้ใหแ้กผู่น้ ้นัภายใน 3 วันทําการนับตัง้แต่วันทีไ่ดร้ับชําระค่าธรรมเนียมและ ภายใน 
120 วันนับตัง้แต่วันทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทว ิหรอืนับแตวั่นทีไ่ดเ้ริม่การกอ่สรา้งอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้
ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้งอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรอืรายการคํานวณของอาคารทีไ่ดย้ีน่ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิไมถ่กูตอ้งตามบทบัญญัตแิหง่พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร 
พ.ศ.2522กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ.2522 
หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
กองชา่ง  เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย/์ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้กอ่สรา้งอาคาร จ่ายคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร))  

1 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
และออกใบรับแจง้ (แบบ ยผ.4 ) 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร))  

2 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ 
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา 
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พ.ร.บ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร))  

7 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

4) การพจิารณา 
ตรวจพจิารณาแบบแปลน 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร))  

30 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

5) การพจิารณา 
มหีนังสอืแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 

5 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 



ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร))  

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิุคคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

แบบการแจง้กอ่สรา้งอาคารตามทีค่ณะกรรมการควบคมุอาคาร 
กําหนด และกรอกขอ้ความใหค้รบถว้น (แบบ ยผ.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ 
พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทุกหนา้  
กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้
ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม 
หรอืใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุ
หรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการ (สว่นขยาย) 
พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย  
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ 
ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
สําเนาทะเบยีนบา้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอ
บอํานาจเจา้ของทีด่นิ  (กรณีเจา้ของทีด่นิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ 
(กรณีกอ่สรา้งอาคารชดิเขตทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
9) 

 
หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น 
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ  (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

11) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูค้วบคมุงาน) 

- 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการกอ่สรา้
ง พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี 
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
(แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูค้วบคมุงาน) 

- 

13) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ทีม่ลีายมอืชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคณุวุฒ ิทีอ่ยู ่
ของสถาปนกิ และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 
(พ.ศ. 2528) 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการคํานวณ แผน่ปกระบชุือ่เจา้ของอาคาร ชือ่อาคาร 
สถานทีก่อ่สรา้ง ชือ่ คุณวุฒ ิทีอ่ยู ่
ของวศิวกรผูคํ้านวณพรอ้มลงนามทุกแผน่(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพเิศษ 
อาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ 
กรณีอาคารบางประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารคํานวณใหอ้า
คารสามารถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้
ตามกฎกระทรวงกําหนดการรบันํา้หนกัความตา้นทาน 
ความคงทนของอาคาร และพืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตา้นทาน 
แรงส ัน่สะเทอืนของแผน่ดนิไหว พ.ศ. 2550 ตอ้งแสดงรายละเอยีด 
การคํานวณ การออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอื คา่ fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุท
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้
วศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
16) 

 
กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง 
มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก 
ไมน่อ้ยกวา่ ทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 
หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจาก 
สถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม 
กฎกระทรวง ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบบําบดัน้าํเสยีและการระบายน้าํทิง้ (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบประปา (แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(แบบ ยผ.2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื 
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสว่นตา่งๆ 
ของโครงสรา้งอาคารตามกฎกระทรวงกําหนด 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ชนดิหรอืประเภทของอาคาร หลกัเกณฑ ์วธิกีาร 
และเงือ่นไขในการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณสว่นตา่งๆ 
ของโครงสรา้งอาคาร พ.ศ.2550 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

25) 
 

หนงัสอืรบัรองการไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัย
กรรมควบคมุ หรอืผูป้ระกอบวชิาชพีวศิกรรมควบคมุ 
ทีอ่อกโดยสภาสถาปนกิและสภาวศิวกร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและผูค้วบคมุงาน) 

- 

26) 
 

หนงัสอืแสดงการใหค้วามเห็นชอบรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบ 
สิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ ในกรณีทีเ่ป็นอาคารในโครงการ 
กจิการซึง่ตอ้งจดัทํารายงานดงักลา่ว 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

27) 
 

หนงัสอืรบัรองการใหข้อ้มลูและการแจง้สทิธใินการแสดงความคดิเ
ห็นตอ่เจา้พนกังานทอ้งถิน่แกบ่คุคลทีอ่ยูบ่รเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ
(เอกสารนี้ตอ้งยืน่เพิม่เตมิสําหรับกรณีเป็นอาคารทีไ่มต่อ้งจัดทํารายงานก
ารวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
หรอืรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้ตามกฎหมายวา่ด ้
วยการสง่เสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดลอ้มแหง่ชาตแิตเ่ป็นอาคารประเ
ภทควบคมุการใชต้ามมาตรา 32) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ (ขึน้อยู่กับขนาดพืน้ทีแ่ละลักษณะอาคาร))  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต http://www.dpt.go.th 
2. ทางโทรศัพท ์ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000  
3. ทางไปรษณีย ์224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400  
4. ศนูยดํ์ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง โทร. 02-299-4311-12   
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้ับฟังความคดิเห็น ตัง้อยู ่ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6))  

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวัด ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


