
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรขออนุญำตดดัแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนทีร่บัผิดชอบ: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชือ่กระบวนงำน: กำรขออนุญำตดดัแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบริกำรทีใ่ห้บริกำรในส่วนภูมิภำคและสว่นทอ้งถิ่น 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่ีควำมส ำคญัด้ำนเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
กฏกระทรวงข้อบญัญตัิทอ้งถิ่น 
และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญั
ญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรขออนุญำตดดัแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 

21 องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ลลติำส ำเนำคูม่ือประชำชน 
22/07/2015 13:33  

11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  
1) สถำนทีใ่ห้บรกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 

85 หมู่ที ่5 ต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ 
โทรศพัท์/โทรสำร 044-756344/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดให้บรกิำรวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แต่เวลำ 08:30 - 16:00 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 



12. หลกัเกณฑ์ วธิกีำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดดัแปลงอำคำรต องได รบัใบอนุญำตจำกเจ ำพนกังำนท องถิ่น 

โดยเจ้ำพนกังำนทอ้งถิ่นต้องตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรอืมีหนงัสือแ
จง้ค ำส ั่งไม่อนุญำตพรอ้มด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรบัใบอนุญำตทรำบภำยใน 45วนั 
นบัแต่วนัทีไ่ด้รบัค ำขอ 
ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นทีเ่จ้ำพนกังำนทอ้งถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรอืยงัไม่อำจ
มีค ำส ั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อกีไม่เกิน 
2ครำว ครำวละไม่เกิน 45วนั 
แต่ต้องมีหนงัสอืแจง้กำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรบัใบอนุ
ญำตทรำบก่อนสิน้ก ำหนดเวลำ หรือตำมทีไ่ด้ขยำยเวลำไวน้ ั้นแล้วแต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำให้บรกิ

ำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ยืน่ควำมประสงค์ดดั
แปลงอำคำร 
พรอ้มเอกสำร 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(องค์กรป
กครองส่ว
นทอ้งถิ่น 
ในพื้นทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รขออนุญำ
ตดดัแปลง
อำคำร) 

2) กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนท้องถิ่น
ตรวจพิจำรณำเอกส
ำรประกอบกำรขออ
นุญำต 
 

2 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(องค์กรป
กครองส่ว
นทอ้งถิ่น 
ในพื้นทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รขออนุญำ
ตดดัแปลง
อำคำร) 

3) กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตรวจสอ
บกำรใช้ประโยชน์ที่
ดินตำมกฎหมำยวำ่
ด้วยกำรผงัเมืองตรว
จสอบสถำนทีก่่อสรำ้
งจดัท ำผงับรเิวณแผ
นทีส่งัเขปตรวจสอบ

7 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(องค์กรป
กครองส่ว
นทอ้งถิ่น 
ในพื้นทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รขออนุญำ
ตดดัแปลง
อำคำร) 



ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำให้บรกิ

ำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหตุ 

กฎหมำยอืน่ทีเ่กี่ยวข้
อง เช่น 
ประกำศกระทรวงค
มนำคม 
เรือ่งเขตปลอดภยัใน
กำรเดินอำกำศ 
เขตปลอดภยัทำงทห
ำร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรทีด่ิน ฯ 

4) กำรพิจำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนท้องถิ่น
ตรวจพิจำรณำแบบ
แปลนและพิจำรณำ
ออกใบอนุญำต   
(อ.1) 
และแจง้ให้ผู้ขอมำร ั
บใบอนุญำตดดัแปล
งอำคำร (น.1) 
 

35 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สมีำ 

(องค์กรป
กครองส่ว
นทอ้งถิ่น 
ในพื้นทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รขออนุญำ
ตดดัแปลง
อำคำร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏิบตัิรำชกำรมำแล้ว  

ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 
 

 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยนืยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ) 

2) หนงัสอืรบัร
องนิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุค
คล) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเติม 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

1) แบบค ำขออ
นุญำตก่อสร้
ำงอำคำร  
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 

2) ใบอนุญำตก่
อสรำ้งอำคำ
รเดิมทีไ่ด้รบั
อนุญำต 
หรอืใบรบัแ
จง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 

3) โฉนดทีด่ิน 
น.ส.3 หรอื 
ส.ค.1 
ขนำดเท่ำต้น
ฉบบัทกุหน้ำ 
พรอ้มเจ้ำขอ
งทีด่ินลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำ ทกุหน้ำ  
กรณีผู้ขออนุ
ญำตไม่ใช่เจ้
ำของทีด่ินต้
องมีหนงัสอื
ยนิยอมของเ
จำ้ของทีด่ิน           
ให้ก่อสรำ้งอ
ำคำรในทีด่ิ
น 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 

4) ใบอนุญำตใ
ห้ใช้ทีด่ินแล
ะประกอบกิ
จกำรในนิค
มอตุสำหกร
รม 
หรอืใบอนุญ
ำตฯ 
ฉบบัต่ออำย ุ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

หรอืใบอนุญ
ำตให้ใช้ทีด่ิ
นและประก
อบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไ
ขและแผนผั
งทีด่ินแนบท้
ำย 
(กรณีอำคำร
อยูใ่นนิคมอุ
ตสำหกรรม) 

5) กรณีทีม่ีกำร
มอบอ ำนำจ 
ต้องมีหนงัสื
อมอบอ ำนำ
จ 
ติดอำกรแส
ตมป์ 30 
บำท 
พรอ้มส ำเนำ
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
ส ำเนำทะเบี
ยนบ้ำน 
หรอืหนงัสือเ
ดินทำงของ
ผู้มอบและผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 

6) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
และส ำเนำท
ะเบียนบ้ำนข
องผู้มีอ ำนำจ
ลงนำมแทน
นิติบุคคลผู้ร ั

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

บมอบอ ำนำ
จเจำ้ของทีด่ิ
น 
(กรณีเจ้ำขอ
งทีด่ินเป็นนิ
ติบุคคล) 

7) หนงัสอืยินย
อมให้ชิดเข
ตทีด่ินต่ำงเจ้
ำของ 
(กรณีก่อสรำ้
งอำคำรชิดเ
ขตทีด่ิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ขออ
นุญำต) 

8) หนงัสอืรบัร
องของสถำป
นิกผู้ออกแบ
บพรอ้มส ำเ
นำใบอนุญำ
ตเป็น                
ผู้ประกอบวิ
ชำชีพสถำปั
ตยกรรมคว
บคมุ 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำรมีลกั
ษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวชิำ
ชีพสถำปตัย
กรรมควบคุ
ม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 

9) หนงัสอืรบัร
องของวศิวก
รผู้ออกแบบ
พรอ้มส ำเนำ
ใบอนุญำตเ
ป็นผู้ประกอ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

บวชิำชีพวศิ
วกรรมควบ
คมุ 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำรมีลกั
ษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวชิำ
ชีพวศิวกรร
มควบคมุ) 

10
) 

แผนผงับรเิว
ณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประ
กอบแบบแป
ลน 
ทีม่ีลำยมือชื่
อพรอ้มกบัเ
ขียนชือ่ตวับ
รรจง 
และคณุวฒุิ 
ทีอ่ยู ่
ของสถำปนิ
ก 
และวศิวกรผู้
ออกแบบ 
ตำมกฎกระ
ทรวงฉบบัที ่
10 
(พ.ศ.2528
) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 

11
) 

รำยกำรค ำน
วณโครงสรำ้
ง 
แผ่นปกระบุ
ชือ่เจำ้ของอ
ำคำร 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ชือ่อำคำร 
สถำนทีก่่อส
รำ้ง ชือ่ 
คณุวฒุิ ทีอ่ยู ่
ของวศิวกรผู้
ค ำนวณพรอ้
มลงนำมทกุ
แผ่น          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรทีก่่อส
รำ้งด้วยวสัดุ
ถำวรและทน
ไฟเป็นสว่น
ใหญ่) 
กรณีอำคำร
บำงประเภท
ทีต่ ัง้อยู่ในบ
รเิวณทีต่้อง
มีกำรค ำนว
ณให้อำคำร
สำมำรถรบัแ
รงส ั่นสะเทอื
นจำกแผ่นดิ
นไหวได้ 
ตำมกฎกระ
ทรวง 
ก ำหนดกำร
รบัน ้ำหนกั 
ควำมต้ำนท
ำน 
ควำมคงทน
ของอำคำร 
และพื้นดินที่
รองรบัอำคำ
รในกำรต้ำน



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ทำนแรงส ั่น
สะเทอืนของ
แผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำ
ยละเอยีดกำ
รค ำนวณ 
กำรออกแบ
บ 
โครงสรำ้ง 
 

12
) 

กรณีใช้หน่ว
ยแรงเกินกว่
ำคำ่ทีก่ ำหน
ดในกฎกระ
ทรวงฉบบัที ่
6 พ.ศ. 
2527 
เช่นใช้คำ่ fc 
> 65 ksc. 
หรอื คำ่ fc’ 
> 173.3 
ksc. 
ให้แนบเอก
สำรแสดงผล
กำรทดสอบ
ควำมมั่นคง
แข็งแรงของ
วสัดุทีร่บัรอ
งโดยสถำบนั
ทีเ่ชือ่ถือได้ 
วศิวกรผู้ค ำ
นวณและผู้ข
ออนุญำต 
ลงนำม 

- 

 
 

1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 

13
) 

กรณีอำคำร
ทีเ่ข้ำข่ำยตำ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

มกฎกระทร
วงฉบบัที ่
48 พ.ศ. 
2540 
ต้องมีระยะข
องคอนกรตี
ทีหุ่้มเหล็กเส
รมิ หรอื 
คอนกรตีหุ้ม
เหล็ก 
ไม่น้อยกว่ำ
ทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง 
หรอืมีเอกสำ
รรบัรองอตัร
ำกำรทนไฟ
จำกสถำบนั
ทีเ่ชือ่ถือได้
ประกอบกำร
ขออนุญำต 

แบบและควบ
คมุงำน) 

14
) 

หนงัสอืยินย
อมเป็นผู้คว
บคมุงำนขอ
งสถำปนิกผู้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้
มส ำเนำใบอ
นุญำตเป็นผู้
ประกอบวชิำ
ชีพ 
สถำปตัยกร
รมควบคมุ 
(กรณีอำคำร
ทีต่้องมีสถำ
ปนิกควบคมุ
งำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

15
) 

หนงัสอืยินย
อมเป็นผู้คว
บคมุงำนขอ
งวศิวกรผู้คว
บคมุกำรก่อ
สรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำใบอนุ
ญำตเป็นผู้ป
ระกอบวชิำชี
พวศิวกรรม
ควบคมุ 
(กรณีอำคำร
ทีต่้องมีวศิว
กรควบคมุง
ำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผู้ออก
แบบและควบ
คมุงำน) 

16
) 

แบบแปลนแ
ละรำยกำร
ค ำนวณงำน
ระบบของอำ
คำร 
ตำมกฎกระ
ทรวง  
ฉบบัที ่33 
(พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

17
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุของวิ
ศวกรผู้ออก
แบบระบบป
รบัอำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

18
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

วบคมุของวิ
ศวกรผู้ออก
แบบระบบไ
ฟฟ้ำ 

หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

19
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุและวิ
ศวกรผู้ออก
แบบระบบป้
องกนัเพลงิไ
หม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

20
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุของวิ
ศวกรผู้ออก
แบบระบบ
บ ำบดัน ้ำเสยี
และกำรระบ
ำยน ้ำทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

21
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุของวิ
ศวกรผู้ออก
แบบระบบป
ระปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข
นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

22
) 

หนงัสอืรบัร
องของผู้ประ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคมุ 
ของวศิวกรผู้

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่้อ
งยืน่เพิ่มเติม
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสงู 
หรอือำคำรข



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิ่มเ

ติม 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผู้ออกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหตุ 

ออกแบบระ
บบลฟิต์ 

นำดใหญ่พิเศ
ษ) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน กรงุเทพมหำนคร รอ้งเรียนผ่ำนกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 
10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรยีนด้วยตนเอง 
6. ตู้รบัฟงัควำมคดิเห็น (ตัง้อยู ่ณ ศูนย์บรกิำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
ถนนพระรำมที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน จงัหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนต่อผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมู่ที ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสมีำ โทรศพัท์ /โทรสำร 
044-756344 
หมำยเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรรอ้งเรยีน ศูนย์บรกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / 
www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 



- 
 

วนัที่
พิมพ์ 

24/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัิข ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรส่ว
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุมั
ติโดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


