
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉตัร จงัหวดัล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ช่ือกระบวนงำน: การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร จงัหวดัล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจง้ 
5.กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฎกระทรวง 
    ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุม               
อาคาร พ.ศ 2522 
    ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั 
9.ข้อมูลสถิต ิ
จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0 
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 11:14 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 – 16:00 น. (มีพกัเท่ียง) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไม่ยื่นค าขอใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยการแจง้ต่อเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินตามมาตรา 39 ทว ิเม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ี
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ในกรณีท่ีเจา้พนกังาน



ทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไว้
ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถ้วน
ภายใน 7 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าวและภายใน 120 วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 
39 ทวิ หรือนับแต่วนัท่ีเร่ิมกาดดัแปลงอาคารตามท่ีได้แจง้ไวถ้้าเจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้ตรวจพบว่าการ
ดดัแปลงอาคารท่ีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารท่ีได้ยื่นไวต้ามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือ
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือ
แจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ  และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยืน่แจง้ดดัแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง้ 

 

1 วนั - (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 
 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ 
พิจารณาเอกสาร 
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

3) 
 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศ 
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต 

7 วนั 
 

- (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 



ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 

  
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ 
และ พรบ. จดัสรรท่ีดินฯ 

   

4) 

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ 
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 

35 วนั - (องคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ินใน 
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสำรย่ืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 

แบบการแจง้
ดดัแปลงอาคาร 

- 1 0 ชุด 
 

(เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

ตามท่ีเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ินก าหนด
และกรอกขอ้ความ
ใหค้รบถว้น 

    ดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจง้ 
ก่อสร้างอาคาร 
เดิมท่ีไดรั้บ 
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด 
เท่าตน้ฉบบัทุก 
หนา้พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรอง 
ส าเนาทุกหนา้ 
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่ 
เจา้ของท่ีดินตอ้ง 
มีหนงัสือยนิยอม 
ของเจา้ของท่ีดิน 
ใหก่้อสร้าง 
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 
 

 4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช ้
ท่ีดินและ 
ประกอบกิจการ 
ในนิคม 
อุตสาหกรรมหรือ 
ใบอนุญาตฯฉบบั 
ต่ออายหุรือ 
ใบอนุญาตใหใ้ช ้

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 
 



 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจตอ้งมี 
หนงัสือมอบ 
อ านาจติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัร 
ประจ าตวั 
ประชาชนส าเนา 
ทะเบียนบา้นหรือ 
หนงัสือเดินทาง 
ของผูม้อบและ 
ผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 
 

6) 

บตัรประจ าตวั 
ประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียน 
บา้นของผูมี้ 
อ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผูรั้บมอบอ านาจ 
เจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 
 

7) 

หนงัสือยนิยอม 
ใหชิ้ดเขตท่ีดิน 
ต่างเจา้ของ 
(กรณีก่อสร้าง 
อาคารชิดเขต 
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผูแ้จง้
ดดัแปลง
อาคาร) 
 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

8) 

หนงัสือรับรอง 
ของสถาปนิก 
ผูอ้อกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม (ระดบั 
วฒิุสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสือรับรอง 
ของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 
วศิวกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒิ 
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนงัสือยนิยอม 
เป็นผูค้วบคุมงาน 
ของวศิวกรผู ้
ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ี 
ตอ้งมีวศิวกร 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 ควบคุมงาน)      

11) 

หนงัสือยนิยอม 
เป็นผูค้วบคุมงาน 
ของสถาปนิกผู ้
ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม (กรณี 
อาคารท่ีตอ้งมี 
สถาปนิกควบคุม 
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

12) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ 
แบบแปลนท่ีมี 
ลายมือช่ือพร้อม 
กบัเขียนช่ือตวั 
บรรจงและคุณวฒิุ
ท่ีอยูข่อง 
สถาปนิกและ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

13) 

รายการค านวณ 
โครงสร้างแผน่ 
ปกระบุช่ือ 
เจา้ของอาคารช่ือ 
อาคารสถานท่ี 
ก่อสร้างช่ือคุณวฒิุ
ท่ีอยูข่องวศิวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลง
นามทุกแผน่(กรณี 
อาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ 
อาคารท่ีก่อสร้าง 
ดว้ยวสัดุถาวร 
และทนไฟเป็น 
ส่วนใหญ่) กรณี 
อาคารบาง 
ประเภทท่ีตั้งอยู ่
ในบริเวณท่ีตอ้งมี 
การค านวณให้ 
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน 
จากแผน่ดินไหว 
ไดต้าม
กฎกระทรวง 
ก าหนดการรับ 
น ้าหนกัความ 
ตา้นทานความ 
คงทนของอาคาร 
และพื้นดินท่ี 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

รองรับอาคารใน 
การตา้นทาน 
แรงสั่นสะเทือน 
ของแผน่ดินไหว 
พ.ศ. 2550 ตอ้ง 
แสดงรายละเอียด
การค านวณการ 
ออกแบบ 
โครงสร้าง 

     

14) 

กรณีใชห้น่วยแรง 
เกินกวา่ค่าท่ี 
ก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบบั 
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค้่า fc > 
65 Ksc. หรือค่า 
fc'> 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสาร 
แสดงผลการ
ทดสอบความ 
มัน่คงแขง็แรง 
ของวสัดุท่ีรับรอง 
โดยสถาบนัท่ี 
เช่ือถือไดว้ศิวกร 
ผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาตลง 
นาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

15) 
กรณีอาคารท่ีเขา้ 
ข่ายตาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

กฎกระทรวงฉบบั 
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของ 
คอนกรีตท่ีหุม้ 
เหล็กเสริมหรือ 
คอนกรีตหุม้ 
เหล็กไม่นอ้ยกวา่ 
ท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวงหรือ 
มีเอกสารรับรอง 
อตัราการทนไฟ 
จากสถาบนัท่ี 
เช่ือถือได ้
ประกอบการขอ 
อนุญาต 

    ผูอ้อกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 
(พ.ศ.2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมของ 
วศิวกร 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 

ผูอ้อกแบบระบบ 
ปรับอากาศ 
(ระดบัวุฒิ 
วศิวกร) 

    ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมของ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดบั
วฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมและ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบป้องกนัเพลิง
ไหม ้
(ระดบัวุฒิวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมของ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย
และการระบายน ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร 



ที่ 
รำยกำรเอกสำรย่ืน

เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 
ทิ้ง(ระดบัวุฒิ 
วศิวกร) 

    ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมของ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบประปา 
(ระดบัวุฒิวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

22) 

หนงัสือรับรอง 
ของผูป้ระกอบ 
วชิาชีพวศิวกรรม 
ควบคุมของ 
วศิวกรผูอ้อกแบบ
ระบบลิฟต ์(ระดบั
วฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้ง
ยืน่เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

16.ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ.2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุม
อำคำร พ.ศ.2522 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ติดต่อ 054367520 ต่อ 15 
    หมำยเหตุ 1.ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
    2.ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามท่ี6 : 02-299-4000) 

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


    3.ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1ถ.พระรามท่ี     
6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
    4.ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12) 
    5.ร้องเรียนเอง 
    6.ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6  ) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/ ตู ้ปณ.1111 
เลขท่ี 1ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300)  
 
18.ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

วนัทีพ่มิพ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมติัขั้นท่ี 1 โดยหวัหนา้ 

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลาต าบลปงยางคก อ าเภอหา้งฉตัร          

จงัหวดัล าปาง สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 
 

 


