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คู่มือส ำหรับประชำชน: การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
กฏกระทรวงขอ้บญัญัติทอ้งถิ่น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 69 หมู่ 4 ต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า 
จงัหวดัเชียงราย /ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร ์ถึง วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยื่นค าขอรบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถิ่นก็ได  
โดยการแจง้ต อเจ าพนกังานท องถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้ แลว้ 
เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายใน
วนัท่ีไดร้บัแจง้ 
ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ี
ระบุไวใ้นมาตรา 39ทวิ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมอี  านาจสั่งใหผู้แ้จง้มาด าเนินการ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 
7วนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ค าสั่งดงักล่าว และภายใน 120วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิ 
หรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสรา้งอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นไดต้รวจพบว่าการก่อสรา้งอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้
แผนผงับริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39ทวิ 
ไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินี ้กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นท่ีออกตามพระราชบญัญัตินี ้
หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้ก่อสรา้งอาคาร 
จ่ายค่าธรรมเนียม 
และรบัใบรบัแจง้ 
 

1 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะด าเนิ
นการก่อสรา้งอาค
าร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพิ
จารณาเอกสารประกอบกา
รแจง้ 
 

2 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะด าเนิ
นการก่อสรา้งอาค
าร) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นด าเนิน
การตรวจสอบการใชป้ระโย

7 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

ชนท่ี์ดินตามกฎหมายว่าดว้
ยการผงัเมืองตรวจสอบสถา
นท่ีก่อสรา้งจดัท าผงับริเวณ
แผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎห
มายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดิ
นอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 
 

ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

ในพืน้ท่ีท่ีจะด าเนิ
นการก่อสรา้งอาค
าร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพิ
จารณาแบบแปลนและมีหนั
งสือแจง้ผูย้ื่นแจง้ทราบ 
 

35 วนั องคก์ารบริหารส่
วนต าบลบา้นโป่
ง 
อ าเภอเวียงป่าเป้
า 
จงัหวดัเชียงราย 

(องคก์รปกครองส่
วนทอ้งถิ่น 
ในพืน้ท่ีท่ีจะด าเนิ
นการก่อสรา้งอาค
าร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรม
ดำ) 

2) หนงัสือรบัรองนิติ - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บุคคล 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แบบกำรแจง้กอ่ส
รำ้งอำคำรตำมท่ีเ
จำ้พนกังำนทอ้ง
ถิ่นก ำหนด 
และกรอกขอ้ควำ
มใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 

2) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 
ขนำดเท่ำตน้ฉบั
บทกุหนำ้ 
พรอ้มเจำ้ของท่ีดิ
นลงนำมรบัรอง
ส ำเนำ ทกุหนำ้  
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่เ
จำ้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดิน           
ใหก้่อสรำ้งอำคำ
รในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 

3) 

ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดินและประกอ
บกิจกำรในนิคม
อตุสำหกรรม 
หรือใบอนญุำตฯ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 



5/13 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ฉบบัต่ออำย ุ
หรือใบอนญุำตใ
หใ้ชท่ี้ดินและประ
กอบกิจกำร 
(ส่วนขยำย) 
พรอ้มเงื่อนไขแล
ะแผนผงัท่ีดินแน
บทำ้ย 
(กรณีอำคำรอยู่ใ
นนิคมอตุสำหกร
รม) 

4) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ 
ตอ้งมีหนงัสือมอ
บอ ำนำจ 
ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวัประชำ
ชน 
ส ำเนำทะเบียนบ้
ำน 
หรือหนงัสือเดินท
ำงของผูม้อบและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 

5) 

บตัรประจ ำตวัปร
ะชำชน 
และส ำเนำทะเบี
ยนบำ้นของผูม้ี

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

อ ำนำจลงนำมแท
นนิติบุคคลผูร้บัม
อบอ ำนำจเจำ้ขอ
งท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของท่ีดิ
นเป็นนิติบุคคล) 

6) 

หนงัสือยินยอมใ
หช้ิดเขตท่ีดินต่ำง
เจำ้ของ 
(กรณีก่อสรำ้งอำ
คำรชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูแ้จง้ก่อสรำ้งอำ
คำร) 

7) 

หนงัสือรบัรองขอ
งสถำปนิกผูอ้อก
แบบพรอ้มส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมคว
บคมุ 
(ระดบัวฒุิสถำป
นิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนงัสือรบัรองขอ
งวิศวกรผูอ้อกแบ
บพรอ้มส ำเนำใบ
อนญุำตเป็นผูป้ร
ะกอบวชิำชีพวิศว
กรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 

9) หนงัสือยินยอมเ - 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ป็นผูค้วบคมุงำน
ของวิศวกรผูค้วบ
คมุกำรก่อสรำ้งพ
รอ้มส ำเนำใบอนุ
ญำตเป็นผูป้ระก
อบวิชำชีพวิศวกร
รมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ีตอ้
งมีวิศวกรควบคมุ
งำน) 

งผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนงัสือยินยอมเ
ป็นผูค้วบคมุงำน
ของสถำปนิกผูค้
วบคมุกำรก่อสรำ้
งพรอ้มส ำเนำใบ
อนญุำตเป็นผูป้ร
ะกอบวชิำชีพ 
สถำปัตยกรรมคว
บคมุ 
(กรณีอำคำรท่ีตอ้
งมีสถำปนิกควบ
คมุงำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 

11) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 
ท่ีมีลำยมือชื่อพร้
อมกบัเขียนชื่อตวั
บรรจง 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

และคณุวฒุิ ท่ีอยู่ 
ของสถำปนิก 
และวิศวกรผูอ้อก
แบบ 
ตำมกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

12) 

รำยกำรค ำนวณโ
ครงสรำ้ง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้
ำของอำคำร 
ชื่ออำคำร 
สถำนท่ีก่อสรำ้ง 
ชื่อ คณุวฒุิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผูค้  ำน
วณพรอ้มลงนำม
ทกุแผ่น          
(กรณีอำคำรสำธ
ำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรท่ีก่อสรำ้ง
ดว้ยวสัดถุำวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
หญ่) 
กรณีอำคำรบำง
ประเภทท่ีตัง้อยู่ใ
นบริเวณท่ีตอ้งมี
กำรค ำนวณใหอ้
ำคำรสำมำรถรบั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

แรงสั่นสะเทือนจ
ำกแผ่นดินไหวได ้
ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรบัน ำ้
หนกั 
ควำมตำ้นทำน 
ควำมคงทนของอ
ำคำร 
และพืน้ดินท่ีรองรั
บอำคำรในกำรต้
ำนทำนแรงสั่นสะ
เทือนของแผ่นดิน
ไหว พ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรำยละ
เอียดกำรค ำนวณ 
กำรออกแบบโคร
งสรำ้ง 

13) 

กรณีใชห้น่วยแรง
เกินกว่ำค่ำท่ีก ำห
นดในกฎกระทรว
งฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใชค่้ำ 
fc > 65 ksc. 
หรือ ค่ำ fc’ > 
173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสำรแ
สดงผลกำรทดสอ
บควำมมั่นคงแข็
งแรงของวสัดท่ีุรั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

บรองโดยสถำบนั
ท่ีเชื่อถือได ้
วิศวกรผูค้  ำนวณ
และผูข้ออนญุำต 
ลงนำม 

14) 

กรณีอำคำรท่ีเขำ้
ข่ำยตำมกฎกระ
ทรวงฉบบัท่ี 48 
พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของค
อนกรีตท่ีหุม้เหล็
กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุม้เหล็
ก 
ไม่นอ้ยกว่ำท่ีก ำห
นดในกฎกระทรว
ง 
หรือมีเอกสำรรบั
รองอตัรำกำรทนไ
ฟจำกสถำบนัท่ีเชื่
อถือไดป้ระกอบก
ำรขออนญุำต 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและร
ำยกำรค ำนวณงำ
นระบบของอำคำ
ร 
ตำมกฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 



11/13 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

16) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผูอ้อ
กแบบระบบปรบั
อำกำศ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผูอ้อ
กแบบระบบไฟฟ้
ำ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มและวิศวกรผูอ้อ
กแบบระบบป้อง
กนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผูอ้อ
กแบบระบบบ ำบั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ดน ำ้เสียและกำร
ระบำยน ำ้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผูอ้อ
กแบบระบบประ
ปำ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรบัรองขอ
งผูป้ระกอบวชิำชี
พวิศวกรรมควบคุ
ม 
ของวิศวกรผูอ้อก
แบบระบบลิฟต ์
(ระดบัวฒุิวิศวกร
) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่นเ
พิ่มเติมส ำหรบักร
ณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำดใ
หญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วนขอ
งผูอ้อกแบบ)) 

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

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยด์ ารงธรรมองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
โทร 0-5378-1989 หรือทางเว็บไซต ์www.tambonbanpong.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นโป่ง 

อ าเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย 
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


