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คู่มอืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ : องคก์ารบรหิารส่วนต าบบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสพุรรณบุร ี

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือ่กระบวนงำน : การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : องคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางพลบั 

อ าเภอสองพีน่อ้ง จงัหวดัสพุรรณบุร ี

3. ประเภทของงำนบรกิำร : 

กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภมูภิาคและส่วนทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสรจ็ในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : รบัแจง้  

5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  

7. พืน้ทีใ่หบ้รกิำร : ทอ้งถิน่  

8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

กฏกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ า

นาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ 45 วนั 

9. ขอ้มูลสถติ ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชือ่อำ้งองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] 

การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ21/05/2558 15:36  

11. ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร  

1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลบางพลบั อ าเภอสองพีน่อ้ง 

จงัหวดัสพุรรณบุร ีโทรศพัท,์ โทรสาร 035-472490 / ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทร ์ถงึ วนัศุกร ์

(เวน้วนัหยุดราชการ) ตัง้แต่เวลา 08:30-16:30 น.   (ไม่มพีกัเทีย่ง) 
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หมำยเหตุ 

 

12. หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรบัใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได

โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท องถิน่ตามมาตรา๓๙ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แ

ลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็น

หลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่น้ั้นภายในวนัทีไ่ดร้บัแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบใ

นภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรอืยืน่เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามทีร่ะบุไวใ้

นมาตรา๓๙ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งห

รอืครบถว้นภายใน๗วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัแจง้ค าสัง่ดงักล่าวและภายใน๑๒๐วนันับแต่วนัทีไ่

ดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรอืนับแต่วนัทีเ่ร ิม่การดดัแปลงอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้ ้

าเจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบว่าการดดัแปลงอาคารทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแป

ลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาตรา๓๙ท

วไิม่ถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันีิก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อ

กตามพระราชบญัญตันีิห้รอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกั

ทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเรว็ 

 

 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่
ประเภทขัน้ตอ

น 

รำยละเอยีดของขั้

นตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล

ำใหบ้รกิ

ำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำน

ทีร่บัผดิชอ

บ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอ

กสาร 
 

ยืน่แจง้ดดัแปลงอาค

ารจา่ยค่าธรรมเนียม

และรบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั องคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบ

ลบางพลบั 

อ าเภอสองพี่

นอ้ง 

จงัหวดัสพุรร

ณบุร ี

(องคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิ่

นในพืน้ทีท่ีจ่ะ

ด าเนินการดั

ดแปลงอาคา

ร) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่

ตรวจพจิารณาเอกส

ารประกอบการแจง้ 
 

2 วนั องคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบ

ลบางพลบั 

(องคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิ่

นในพืน้ทีท่ีจ่ะ
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ที ่
ประเภทขัน้ตอ

น 

รำยละเอยีดของขั้

นตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล

ำใหบ้รกิ

ำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำน

ทีร่บัผดิชอ

บ  

หมำยเหตุ 

อ าเภอสองพี่

นอ้ง 

จงัหวดัสพุรร

ณบุร ี

ด าเนินการดั

ดแปลงอาคา

ร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่

ด าเนินการตรวจสอ

บการใชป้ระโยชนท์ี่

ดนิตามกฎหมายว่า

ดว้ยการผงัเมอืงตรว

จสอบสถานทีก่อ่สรา้

งจดัท าผงับรเิวณแผ

นทีส่งัเขปตรวจสอบ

กฎหมายอืน่ทีเ่กีย่ว

ขอ้งเชน่ประกาศกระ

ทรวงคมนาคมเร ือ่งเ

ขตปลอดภยัในการเ

ดนิอากาศเขตปลอด

ภยัทางทหารฯและพ

รบ.จดัสรรทีด่นิฯ 

 
 

7 วนั องคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบ

ลบางพลบั 

อ าเภอสองพี่

นอ้ง 

จงัหวดัสพุรร

ณบุร ี

(องคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิ่

นในพืน้ทีท่ีจ่ะ

ด าเนินการดั

ดแปลงอาคา

ร) 

4) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่

ตรวจพจิารณาแบบ

แปลนและมหีนังสอืแ

จง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 

 
 

35 วนั องคก์ารบรหิ

ารส่วนต าบ

ลบางพลบั 

อ าเภอสองพี่

นอ้ง 

จงัหวดัสพุรร

ณบุร ี

(องคก์รปกคร

องส่วนทอ้งถิ่

นในพืน้ทีท่ีจ่ะ

ด าเนินการดั

ดแปลงอาคา

ร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 

 



4/15 
 

14. งำนบรกิำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 

และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 

 

 

 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยนืย ั
นตวัตน 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตั

วประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรบัรอ

งนิตบิุคคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิุค

คล) 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจง้

ดดัแปลงอา

คารตามทีเ่จ ้

าพนักงานท ้

องถิน่ก าหน

ดและกรอก

ขอ้ความให ้

ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 

2) 

ใบอนุญาตห

รอืใบรบัแจง้

กอ่สรา้งอาค

ารเดมิทีไ่ดร้ ั

บอนุญาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

3) 

โฉนดทีด่นิน

.ส.3 

หรอืส.ค.1 

ขนาดเท่าต ้

นฉบบัทุกห

นา้พรอ้มเจา้

ของทีด่นิลง

นามรบัรอง

ส าเนาทุกห

นา้กรณีผูแ้จ ้

งไม่ใชเ่จา้ข

องทีด่นิตอ้ง

มหีนังสอืยนิ

ยอมของเจา้

ของทีด่นิให ้

กอ่สรา้งอาค

ารในทีด่นิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 

4) 

ใบอนุญาตใ

หใ้ชท้ีด่นิแล

ะประกอบกจิ

การในนิคม

อตุสาหกรร

มหรอืใบอนุ

ญาตฯฉบบั

ต่ออายุหรอืใ

บอนุญาตให ้

ใชท้ีด่นิและ

ประกอบกจิ

การ 

(ส่วนขยาย) 

พรอ้มเงือ่นไ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

ขและแผนผงั

ทีด่นิแนบทา้

ย 

(กรณีอาคาร

อยู่ในนิคมอุ

ตสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีม่กีาร

มอบอ านาจ

ตอ้งมหีนังสื

อมอบอ านา

จตดิอากรแ

สตมป์ 30 

บาทพรอ้ม

ส าเนาบตัรป

ระจ าตวัประ

ชาชนส าเนา

ทะเบยีนบา้น

หรอืหนังสอืเ

ดนิทางของ

ผูม้อบและผู ้

รบัมอบอ าน

าจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 

6) 

บตัรประจ าตั

วประชาชนแ

ละส าเนาทะเ

บยีนบา้นขอ

งผูม้อี านาจล

งนามแทนนิ

ตบิุคคลผูร้บั

มอบอ านาจเ

จา้ของทีด่นิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

(กรณีเจา้ขอ

งทีด่นิเป็นนิ

ตบิุคคล) 

7) 

หนังสอืยนิย

อมใหช้ดิเข

ตทีด่นิต่างเจ ้

าของ 

(กรณีกอ่สร ้

างอาคารชดิ

เขตทีด่นิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูแ้จง้

ดดัแปลงอาค

าร) 

8) 

หนังสอืรบัรอ

งของสถาปนิ

กผูอ้อกแบบ

พรอ้มส าเนา

ใบอนุญาตเ

ป็นผูป้ระกอ

บวชิาชพีสถ

าปัตยกรรม

ควบคมุ 

(ระดบัวฒุสิถ

าปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 

9) 

หนังสอืรบัรอ

งของวศิวกร

ผูอ้อกแบบพ

รอ้มส าเนาใ

บอนุญาตเป็

นผูป้ระกอบ

วชิาชพีวศิว

กรรมควบคุ

ม 

(ระดบัวฒุวิศิ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

วกร) 

10) 

หนังสอืยนิย

อมเป็นผูค้ว

บคมุงานขอ

งวศิวกรผูค้ว

บคมุการกอ่

สรา้งพรอ้ม

ส าเนาใบอนุ

ญาตเป็นผูป้

ระกอบวชิาชี

พวศิวกรรม

ควบคมุ 

(กรณีอาคาร

ทีต่อ้งมวีศิว

กรควบคมุงา

น) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 

11) 

หนังสอืยนิย

อมเป็นผูค้ว

บคมุงานขอ

งสถาปนิกผู ้

ควบคมุการ

กอ่สรา้งพรอ้

มส าเนาใบอ

นุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิา

ชพีสถาปัตย

กรรมควบคุ

ม 

(กรณีอาคาร

ทีต่อ้งมสีถา

ปนิกควบคมุ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

งาน) 

12) 

แผนผงับรเิว

ณแบบแปล

นรายการปร

ะกอบแบบแ

ปลนทีม่ลีาย

มอืชือ่พรอ้ม

กบัเขยีนชือ่

ตวับรรจงแล

ะคณุวฒุทิีอ่

ยู่ของสถาป

นิกและวศิวก

รผูอ้อกแบบ

ตามกฎกระ

ทรวงฉบบัที ่

10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 

13) 

รายการค าน

วณโครงสรา้

งแผ่นปกระบุ

ช ือ่เจา้ของอ

าคารชือ่อาค

ารสถานทีก่่

อสรา้งชือ่คุ

ณวฒุทิีอ่ยู่ข

องวศิวกรผู ้

ค านวณพรอ้

มลงนามทุก

แผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอา

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

คารพเิศษอา

คารทีก่อ่สรา้

งดว้ยวสัดถุา

วรและทนไฟ

เป็นส่วนให

ญ)่ 

กรณีอาคาร

บางประเภท

ทีต่ ัง้อยู่ในบริ

เวณทีต่อ้งมี

การค านวณ

ใหอ้าคารสา

มารถรบัแรง

สัน่สะเทอืนจ

ากแผ่นดนิไ

หวไดต้ามก

ฎกระทรวง

ก าหนดการ

รบัน ้าหนักค

วามตา้นทา

นความคงท

นของอาคาร

และพืน้ดนิที่

รองรบัอาคา

รในการตา้น

ทานแรงสัน่ส

ะเทอืนของแ

ผ่นดนิไหวพ

.ศ. 2550 

ตอ้งแสดงรา

ยละเอยีดกา
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

รค านวณกา

รออกแบบโ

ครงสรา้ง 

14) 

กรณีใชห้น่ว

ยแรงเกนิกว่

าค่าทีก่ าหน

ดในกฎกระ

ทรวงฉบบัที ่

6 พ.ศ. 

2527 

เชน่ใชค่้า fc 

> 65 ksc. 

หรอืค่า fc’> 

173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกส

ารแสดงผลก

ารทดสอบค

วามมั่นคงแ

ข็งแรงของวั

สดทุีร่บัรองโ

ดยสถาบนัที่

เช ือ่ถอืไดว้ศิ

วกรผูค้ านว

ณและผูข้ออ

นุญาตลงนา

ม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 

15) 

กรณีอาคาร

ทีเ่ขา้ข่ายตา

มกฎกระทรว

งฉบบัที ่48 

พ.ศ. 2540 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

ตอ้งมรีะยะข

องคอนกรตี

ทีหุ่ม้เหล็กเส

รมิหรอืคอน

กรตีหุม้เหล็

กไม่นอ้ยกว่

าทีก่ าหนดใ

นกฎกระทรว

งหรอืมเีอกส

ารรบัรองอตั

ราการทนไฟ

จากสถาบนั

ทีเ่ช ือ่ถอืไดป้

ระกอบการข

ออนุญาต 

16) 

แบบแปลนแ

ละรายการ

ค านวณงาน

ระบบของอา

คารตามกฎ

กระทรวงฉบั

บที ่33 

(พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

17) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุของวศิว

กรผูอ้อกแบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

บระบบปรบัอ

ากาศ 

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

18) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุของวศิว

กรผูอ้อกแบ

บระบบไฟฟ้

า 

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

19) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุและวศิวก

รผูอ้อกแบบ

ระบบป้องกนั

เพลงิไหม ้

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

20) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุของวศิว

กรผูอ้อกแบ

บระบบบ าบั

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 
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ที ่
รำยกำรเอ
กสำรยืน่เ
พิม่เตมิ 

หน่วยงำนภ

ำครฐัผูอ้อกเ

อกสำร 

จ ำนวนเอ
กสำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอก
สำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอ
กสำร  

หมำยเหตุ 

ดน ้าเสยีและ

การระบาย

น ้าทิง้ 

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

21) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุของวศิว

กรผูอ้อกแบ

บระบบประป

า 

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

22) 

หนังสอืรบัรอ

งของผูป้ระก

อบวชิาชพีวิ

ศวกรรมควบ

คมุของวศิว

กรผูอ้อกแบ

บระบบลฟิต ์

(ระดบัวฒุวิศิ

วกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่อ้

งยืน่เพิม่เตมิ

ส าหรบักรณีเ

ป็นอาคารสงู

หรอือาคารข

นาดใหญ่พเิศ

ษ 

(เอกสารในส่

วนของผูอ้อก

แบบ)) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ - 
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17. ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน 

1) ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน องคก์ารบรหิารส่วนต าบลหนองแหน 

อ าเภอพนมสารคาม จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

หมำยเหตุ ( เลขที ่136 หมู่ที ่13 ต าบลหนองแหน อ าเภอพนมสารคาม 

จงัหวดัฉะเชงิเทรา 24120 /โทร,โทรสาร 038-523154 / เว็บไซต ์

www.nongnae.go.th) 

 

18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มอืกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วนัทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 

สถำนะ เผยแพรคู่่มอืบนเว็บไซต ์

แลว้ 

จดัท ำโดย น.ส.สงัวาลย ์ สงกลู 

อนุมตัโิดย นายปราศรยั  

แสวงทรพัย ์

เผยแพรโ่

ดย 

น.ส.ณัฐนันท ์ 

นรนิทรภกัด ี

 

 

 
 


