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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ ๓๙ ทว ิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  :   เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ช่ือกระบวนงำน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
๒. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
๓. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

๔. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจง้  

๕. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 

๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

๗. พื้นที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

๘. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ ๔๕    วนั 
๙. ข้อมูลสถิติ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด ๐  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด ๐  

๑๐. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ ๒๑/๐๕/๒๕๕๘ 
๑๕:๓๖  

๑๑. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
๑) สถานทีใ่ห้บริการส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจ้าส าราญ  อ าเภอเมือง  

จังหวัดเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศัพท์ :  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
                 ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไม่ย่ืนค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่นก็ไดโ้ดยการแจง้ต่อเจา้พนกังานทh
องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที่เจา้พนกังาน
ทอ้งถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายในวนัที่ไดรั้บแจง้ในกรณีที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพบใน
ภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือย่ืนเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นมาตรา๓๙ทวิให้เจา้พนกังาน
ทอ้งถิ่นมอี  านาจส่ังให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน๗วนันบัแต่วนัที่ไดรั้บแจง้ค าส่ังดงักล่าว
และภายใน๑๒๐วนันบัแต่วนัที่ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา๓๙ทวิหรือนบัแต่วนัที่เร่ิมการดดัแปลงอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว้
ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นไดต้รวจพบว่าการดดัแปลงอาคารที่ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย่ื้นไวต้ามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวง
หรือขอ้บญัญติัทอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวขอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นมีหนงัสือแจง้ขอ้
ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 

๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

๑) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจง้ดดัแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง้ 
 

๑ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

๒) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

๒ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

๓) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

๗ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

จดัท าผงับริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เก่ียวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที่ดินฯ 
 
 

๔) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูย่ื้นแจง้ทราบ 
 
 

๓๕ วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม ๔๕ วนั 
 

๑๔. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

๑๕. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

๑๕.๑) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- ๐ ๑ ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

๒) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 



4/14 
 

๑๕.๒) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

๑) 

แบบกำรแจง้
ดดัแปลงอำคำร
ตำมท่ีเจำ้
พนกังำนทอ้งถิ่น
ก ำหนดและ
กรอกขอ้ควำมให้
ครบถว้น 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

๒) 

ใบอนญุำตหรือ
ใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร
เดิมท่ีไดร้บั
อนญุำต 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

๓) 

โฉนดท่ีดินน.ส.๓ 
หรือส.ค.๑ ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทกุ
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่
เจำ้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดิน
ใหก้่อสรำ้ง
อำคำรในท่ีดิน 

- ๐ ๑ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

๔) 
ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกจิกำร

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ในนิคม
อตุสำหกรรมหรือ
ใบอนญุำตฯฉบบั
ต่ออำยหุรือ
ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกจิกำร 
(ส่วนขยำย) 
พรอ้มเงื่อนไข
และแผนผงัท่ีดิน
แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อตุสำหกรรม) 

๕) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจติดอำกร
แสตมป์ ๓๐ บำท
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นหรือ
หนงัสือเดินทำง
ของผูม้อบและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

๖) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูม้ี

- ๐ ๑ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 



6/14 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
เจำ้ของท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

๗) 

หนงัสือยินยอม
ใหช้ิดเขตท่ีดิน
ต่ำงเจำ้ของ 
(กรณีก่อสรำ้ง
อำคำรชิดเขต
ท่ีดิน) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

๘) 

หนงัสือรบัรอง
ของสถำปนิก
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถำปนิก) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

๙) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

๑๐) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ี
ตอ้งมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

๑๑) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อำคำรท่ีตอ้งมี
สถำปนิกควบคมุ
งำน) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 

๑๒) 
แผนผงับริเวณ
แบบแปลน

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

รำยกำรประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลำยมือชือ่พรอ้ม
กบัเขียนชื่อตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยู่ของ
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๒๘) 

๑๓) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสรำ้งแผ่น
ปกระบุชือ่
เจำ้ของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนท่ี
ก่อสรำ้งชื่อ
คณุวฒุิท่ีอยู่ของ
วิศวกรผูค้  ำนวณ
พรอ้มลงนำมทกุ
แผ่น          (กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรท่ีก่อสรำ้ง
ดว้ยวสัดถุำวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อำคำรบำง

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีตอ้งมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ไดต้ำม
กฎกระทรวง
ก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกัควำม
ตำ้นทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพืน้ดินท่ี
รองรบัอำคำรใน
กำรตำ้นทำน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. ๒๕๕๐ 
ตอ้งแสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสรำ้ง 

๑๔) 

กรณีใชห้น่วยแรง
เกินกว่ำค่ำท่ี
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี ๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 



10/14 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

เช่นใชค่้ำ fc > 
๖๕ ksc. หรือค่ำ 
fc’> ๑๗๓.๓ 
ksc. ใหแ้นบ
เอกสำรแสดงผล
กำรทดสอบ
ควำมมั่นคง
แข็งแรงของวสัดุ
ท่ีรบัรองโดย
สถำบนัท่ีเชื่อถือ
ไดว้ิศวกรผู้
ค ำนวณและผูข้อ
อนญุำตลงนำม 

๑๕) 

กรณีอำคำรท่ีเขำ้
ข่ำยตำมกฎ 
กระทรวงฉบบัท่ี 
๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม้
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม้
เหล็กไม่นอ้ยกว่ำ
ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสำรรบัรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัท่ี
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ) 



11/14 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

อนญุำต 

๑๖) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี ๓๓ (พ.ศ. 
๒๕๓๕) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๑๗) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อก 
แบบระบบปรบั
อำกำศ (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๑๘) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อก 
แบบระบบไฟฟ้ำ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๑๙) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๒๐) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อก 
แบบระบบบ ำบดั
น ำ้เสียและกำร
ระบำยน ำ้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๒๑) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปำ (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 

๒๒) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูอ้อก 
แบบระบบลิฟต ์
(ระดบัวฒุิ

- ๑ ๐ ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในส่วน
ของผูอ้อกแบบ)) 



13/14 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

วิศวกร) 

 

๑๖. ค่ำธรรมเนียม 
๑) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม  ๐ บาท 
หมำยเหตุ - 

๑๗. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
๑) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(๑. ทางอินเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 
๒. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐) 
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐  
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐) 
๔. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)  
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖) 

๒) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานเทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ   ๔๔๑/๔๒๓  หมู่  ๒  ต าบลหาดเจา้ส าราญ  อ าเภอ
เมือง  จงัหวดัเพชรบุรี  ๗๖๑๐๐  โทรศพัท ์:  ๐๓๒-๔๔๑-๔๒๓ 

๓) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน ๑๑๑๑ / www.๑๑๑๑.go.th / ตู้ปณ.๑๑๑๑ 
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. ๑๐๓๐๐) 

 

๑๘. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่ มือการกรอก 

๑๙. หมำยเหตุ 
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- 

วันที่พิมพ์ ๑๖/๐๗/๒๕๕๘ 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย สิริกร    ภคพงศพ์นัธ์      

เทศบาลต าบลหาดเจา้ส าราญ 
อนุมัติโดย บุญยอด  มาคลา้ย   
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 


