
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ 

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
กฏกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 
และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญั
ญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน กำรแจง้ดดัแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ส ำเนำคูม่ือประชำชน 22/07/2015 
07:20  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 

ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ  โทรศพัท/์โทรสำร 
044756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด)        ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 



12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 
และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะดดัแปลงอำคำรโดยไม ยืน่ค ำขอรบัใบอนุญำตจำกเจ ำพนกังำนท

องถิน่ก็ได  โดยกำรแจง้ต อเจ ำพนกังำนท องถิน่ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ
เมือ่ผูแ้จง้ไดด้ ำเนินกำรแจง้ แลว้ 
เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรบัแจง้ตำมแบบทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนดเ
พือ่เป็นหลกัฐำนกำรแจง้ใหแ้กผู่น้ ัน้ภำยในวนัทีไ่ดร้บัแจง้ 
ในกรณีทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ตรวจพบในภำยหลงัวำ่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่
นเอกสำรไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตำมทีร่ะบุไวใ้นมำตรำ ๓๙ ทว ิ
ใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่มีอ ำนำจส ั่งใหผู้แ้จง้มำด ำเนินกำร 
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภำยใน ๗ วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้ค ำส ั่งดงักลำ่ว 
และภำยใน ๑๒๐ วนันบัแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรบัแจง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ
หรือนบัแตว่นัทีเ่ริม่กำรดดัแปลงอำคำรตำมทีไ่ดแ้จง้ไว ้
ถำ้เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวำ่กำรดดัแปลงอำคำรทีไ่ดแ้จง้ไว ้
แผนผงับรเิวณ 
แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำรค ำนวณของอำคำรทีไ่ดย้ืน่
ไวต้ำมมำตรำ ๓๙ ทว ิไมถ่กูตอ้งตำมบทบญัญตัแิหง่พระรำชบญัญตัน้ีิ 
กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ทีอ่อกตำมพระรำชบญัญตัน้ีิ 
หรือกฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จำ้พนกังำนทอ้งถิน่มีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้้
แจง้ตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิทรำบโดยเร็ว 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ยืน่แจง้ดดัแปลงอำค
ำร 
จำ่ยคำ่ธรรมเนียม 
และรบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รดดัแปลง
อำคำร) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำเอกส
ำรประกอบกำรแจง้ 
 

2 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รดดัแปลง
อำคำร) 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

3) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ด ำเนินกำรตรวจสอ
บกำรใช้ประโยชน์ที่
ดนิตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรผงัเมืองตรว
จสอบสถำนทีก่อ่สรำ้
งจดัท ำผงับรเิวณแผ
นทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้
อง เช่น 
ประกำศกระทรวงค
มนำคม 
เรือ่งเขตปลอดภยัใน
กำรเดนิอำกำศ 
เขตปลอดภยัทำงทห
ำร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรทีด่นิ ฯ 

7 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รดดัแปลง
อำคำร) 

4) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำแบบ
แปลนและมีหนงัสือ
แจง้ผูย้ืน่แจง้ทรำบ 
 
 

35 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะด ำเนินกำ
รดดัแปลง
อำคำร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

2) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุค
คล) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบกำรแจ้
งดดัแปลงอำ
คำรตำมทีเ่จ้
ำพนกังำนท้
องถิน่ก ำหน
ด 
และกรอกข้
อควำมใหค้
รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 

2) ใบอนุญำตห
รือใบรบัแจง้
กอ่สรำ้งอำค
ำรเดมิทีไ่ดร้ ั
บอนุญำต 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 

3) โฉนดทีด่นิ 
น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 
ขนำดเทำ่ตน้
ฉบบัทกุหน้ำ 
พรอ้มเจำ้ขอ
งทีด่นิลงนำ
มรบัรองส ำเ
นำ ทุกหน้ำ  
กรณีผูแ้จง้ไ
มใ่ช่เจำ้ของ
ทีด่นิตอ้งมหี
นงัสือยนิยอ
มของเจำ้ขอ
งทีด่นิใหก้อ่

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

สรำ้งอำคำร
ในทีด่นิ 

4) ใบอนุญำตใ
หใ้ชท้ีด่นิแล
ะประกอบกิ
จกำรในนิค
มอุตสำหกร
รม 
หรือใบอนุญ
ำตฯ 
ฉบบัตอ่อำยุ 
หรือใบอนุญ
ำตใหใ้ช้ทีด่ิ
นและประก
อบกจิกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเงือ่นไ
ขและแผนผ ั
งทีด่นิแนบท้
ำย 
(กรณีอำคำร
อยูใ่นนิคมอุ
ตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 

5) กรณีทีม่กีำร
มอบอ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสื
อมอบอ ำนำ
จ 
ตดิอำกรแส
ตมป์ 30 
บำท 
พรอ้มส ำเนำ
บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
ส ำเนำทะเบี
ยนบำ้น 
หรือหนงัสือเ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ดนิทำงของ
ผูม้อบและผู้
รบัมอบอ ำน
ำจ 

6) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 
และส ำเนำท
ะเบียนบำ้นข
องผูม้ีอ ำนำจ
ลงนำมแทน
นิตบิคุคลผูร้ ั
บมอบอ ำนำ
จเจำ้ของทีด่ิ
น 
(กรณีเจำ้ขอ
งทีด่นิเป็นนิ
ตบิุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 

7) หนงัสือยนิย
อมใหช้ดิเข
ตทีด่นิตำ่งเจ้
ำของ 
(กรณีกอ่สรำ้
งอำคำรชิดเ
ขตทีด่นิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูแ้จง้
ดดัแปลงอำค
ำร) 

8) หนงัสือรบัร
องของสถำป
นิกผูอ้อกแบ
บพรอ้มส ำเ
นำใบอนุญำ
ตเป็นผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
สถำปตัยกร
รมควบคุม 
(ระดบัวุฒสิ
ถำปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

9) หนงัสือรบัร
องของวศิวก
รผูอ้อกแบบ
พรอ้มส ำเนำ
ใบอนุญำตเ
ป็นผูป้ระกอ
บวชิำชีพวศิ
วกรรมควบ
คุม 
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 

10
) 

หนงัสือยนิย
อมเป็นผูค้ว
บคุมงำนขอ
งวศิวกรผูค้ว
บคุมกำรกอ่
สรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำใบอนุ
ญำตเป็นผูป้
ระกอบวชิำชี
พวศิวกรรม
ควบคุม 
(กรณีอำคำร
ทีต่อ้งมีวศิว
กรควบคุมง
ำน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 

11
) 

หนงัสือยนิย
อมเป็นผูค้ว
บคุมงำนขอ
งสถำปนิกผู้
ควบคุมกำร
กอ่สรำ้งพรอ้
มส ำเนำใบอ
นุญำตเป็นผู้
ประกอบวชิำ
ชีพสถำปตัย
กรรมควบคุ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ม 
(กรณีอำคำร
ทีต่อ้งมีสถำ
ปนิกควบคุม
งำน) 

12
) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 

13
) 

รำยกำรค ำน
วณโครงสรำ้
ง 
แผน่ปกระบุ
ชื่อเจำ้ของอ
ำคำร 
ชื่ออำคำร 
สถำนทีก่อ่ส
รำ้ง ชื่อ 
คุณวุฒ ิทีอ่ยู ่
ของวศิวกรผู้

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ค ำนวณพรอ้
มลงนำมทกุ
แผน่          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 
อำคำรพเิศษ 
อำคำรทีก่อ่ส
รำ้งดว้ยวสัดุ
ถำวรและทน
ไฟเป็นสว่น
ใหญ)่ 
กรณีอำคำร
บำงประเภท
ทีต่ ัง้อยูใ่นบ
รเิวณทีต่อ้ง
มีกำรค ำนว
ณใหอ้ำคำร
สำมำรถรบัแ
รงส ั่นสะเทือ
นจำกแผน่ดิ
นไหวได ้
ตำมกฎกระ
ทรวง 
ก ำหนดกำร
รบัน ้ำหนกั 
ควำมตำ้นท
ำน 
ควำมคงทน
ของอำคำร 
และพื้นดนิที่
รองรบัอำคำ
รในกำรตำ้น
ทำนแรงส ั่น
สะเทือนของ
แผน่ดนิไหว 
พ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรำ



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

ยละเอียดกำ
รค ำนวณ 
กำรออกแบ
บโครงสรำ้ง 

14
) 

กรณีใชห้น่ว
ยแรงเกนิกว่
ำคำ่ทีก่ ำหน
ดในกฎกระ
ทรวงฉบบัที ่
6 พ.ศ. 
2527 
เช่นใช้คำ่ fc 
> 65 ksc. 
หรือ คำ่ fc’ 
> 173.3 
ksc. 
ใหแ้นบเอก
สำรแสดงผล
กำรทดสอบ
ควำมม ั่นคง
แข็งแรงของ
วสัดุทีร่บัรอ
งโดยสถำบนั
ทีเ่ชื่อถือได ้
วศิวกรผูค้ ำ
นวณและผูข้
ออนุญำต 
ลงนำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 

15
) 

กรณีอำคำร
ทีเ่ขำ้ขำ่ยตำ
มกฎกระทร
วงฉบบัที ่
48 พ.ศ. 
2540 
ตอ้งมีระยะข
องคอนกรีต
ทีหุ่ม้เหล็กเส

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ) 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

รมิ หรือ 
คอนกรีตหุม้
เหล็ก 
ไมน้่อยกวำ่
ทีก่ ำหนดใน
กฎกระทรวง 
หรือมีเอกสำ
รรบัรองอตัร
ำกำรทนไฟ
จำกสถำบนั
ทีเ่ชื่อถือได้
ประกอบกำร
ขออนุญำต 

16
) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

17
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคุมของวิ
ศวกรผูอ้อก
แบบระบบป
รบัอำกำศ 
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

18
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

วบคุมของวิ
ศวกรผูอ้อก
แบบระบบไ
ฟฟ้ำ 
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

19
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคุมและวิ
ศวกรผูอ้อก
แบบระบบป้
องกนัเพลงิไ
หม ้
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

20
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคุมของวิ
ศวกรผูอ้อก
แบบระบบ
บ ำบดัน ้ำเสยี
และกำรระบ
ำยน ้ำทิง้ 
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

21
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคุมของวิ
ศวกรผูอ้อก
แบบระบบป
ระปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

วนของผูอ้อก
แบบ)) 

22
) 

หนงัสือรบัร
องของผูป้ระ
กอบวชิำชีพ
วศิวกรรมค
วบคุม 
ของวศิวกรผู้
ออกแบบระ
บบลฟิต์ 
(ระดบัวุฒวิิ
ศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรทีต่อ้
งยืน่เพิม่เตมิ
ส ำหรบักรณีเ
ป็นอำคำรสูง 
หรืออำคำรข
นำดใหญพ่เิศ
ษ 
(เอกสำรในส่
วนของผูอ้อก
แบบ)) 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน กรุงเทพมหำนคร รอ้งเรียนผำ่นกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทำงอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟงัควำมคดิเห็น (ต ัง้อยู ่ณ ศูนย์บรกิำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร 
ถนนพระรำมที ่6) 
 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน จงัหวดัอืน่ๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผำ่นศนูยด์ ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ  โทรศพัท/์โทรสำร 044756344 
หมำยเหตุ - 



4) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร  85 หมูท่ี ่5 
ต.เมืองเกษตร อ.ขำมสะแกแสง จ.นครรำชสีมำ  โทรศพัท/์โทรสำร 044756344 
หมำยเหตุ - 

5) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

19. หมำยเหต ุ
 

วนัที่
พมิพ ์

25/08/2558 

สถำน
ะ 

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

จดัท ำ
โดย 

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

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 

 


