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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดั

นครศรีธรรมราช 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการ องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โทร. 0 7531 8790 
1/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถงึ วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ผู ใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม ย่ืนค าขอรบัใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถ่ินก็ได  โดยการแจง้ต อเจ า
พนกังานท องถ่ินตามมาตรา ๓๙ ทวิ เม่ือผูแ้จง้ไดด้  าเนินการแจง้ แลว้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบ
ท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภายในวนัท่ีไดร้บัแจง้ ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือย่ืนเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรือไมค่รบถว้นตามท่ีระบไุวใ้นมาตรา ๓๙ ทวิ ให้
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งใหผู้แ้จง้มาด าเนินการ แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน ๗ วนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้
ค าสั่งดงักล่าว และภายใน ๑๒๐ วนันบัแตว่นัท่ีไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนบัแตว่นัท่ีเริ่มการดดัแปลง
อาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบวา่การดดัแปลงอาคารท่ีไดแ้จง้ไว ้แผนผงับรเิวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีไดย่ื้นไวต้ามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่
พระราชบญัญตันีิ ้กฎกระทรวง หรือขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญัตนีิ ้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้
พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเรว็ 
 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจง้ดดัแปลงอาคาร จา่ย
คา่ธรรมเนียม และรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท่ี์ดนิตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง

7 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

จดัท าผงับรเิวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูย่ื้นแจง้ทราบ 
 
 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ิน ใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบกำรแจง้
ดดัแปลงอำคำร
ตำมท่ีเจำ้
พนกังำนทอ้งถ่ิน
ก ำหนด และ
กรอกขอ้ควำมให้
ครบถว้น 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

2) 

ใบอนญุำตหรือ
ใบรบัแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร
เดมิท่ีไดร้บั
อนญุำต 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ตน้ฉบบัทกุ
หนำ้ พรอ้ม
เจำ้ของท่ีดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำ ทกุหนำ้  
กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่
เจำ้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของท่ีดนิ
ใหก้่อสรำ้ง
อำคำรในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

4) 

ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อตุสำหกรรม 
หรือใบอนญุำตฯ 
ฉบบัตอ่อำย ุหรือ
ใบอนญุำตใหใ้ช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบำ้น 
หรือหนงัสือ
เดนิทำงของผู้
มอบและผูร้บั
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

6) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูมี้

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
เจำ้ของท่ีดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือยินยอม
ใหช้ิดเขตท่ีดนิ
ตำ่งเจำ้ของ 
(กรณีก่อสรำ้ง
อำคำรชิดเขต
ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ดดัแปลง
อำคำร) 

8) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

10) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

11) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

12) 
แผนผงับรเิวณ 
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลำยมือช่ือพรอ้ม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผูอ้อกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

13) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสรำ้ง แผ่น
ปกระบช่ืุอ
เจำ้ของอำคำร 
ช่ืออำคำร 
สถำนท่ีก่อสรำ้ง 
ช่ือ คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของวิศวกรผู้
ค  ำนวณพรอ้มลง
นำมทกุแผน่          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรท่ีก่อสรำ้ง
ดว้ยวสัดถุำวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำรบำง
ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบรเิวณท่ีตอ้งมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผน่ดินไหว
ได ้ตำม
กฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรบั
น ำ้หนกั ควำม
ตำ้นทำน ควำม
คงทนของอำคำร 
และพืน้ดนิท่ี
รองรบัอำคำรใน
กำรตำ้นทำน
สั่นสะเทือนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 
2550 ตอ้งแสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสรำ้ง 

14) 

กรณีใชห้นว่ยแรง
เกินกวำ่คำ่ท่ี
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เชน่ใชค้ำ่ fc > 
65 ksc. หรือ คำ่ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรบัรอง
โดยสถำบนัท่ี
เช่ือถือได ้วิศวกร
ผูค้  ำนวณและผู้
ขออนญุำต ลง
นำม 

15) 

กรณีอำคำรท่ีเขำ้
ขำ่ยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม้
เหล็กเสรมิ หรือ 
คอนกรีตหุม้
เหล็ก ไมน่อ้ยกวำ่
ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรบัรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบกำรขอ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อนญุำต 

16) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำร ตำม
กฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปรบัอำกำศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปอ้งกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปำ (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

22) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีตอ้งย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ลิฟต ์(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

ของผูอ้อกแบบ)) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารสว่นต าบลปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000 โทร. 0 7531 

8790 1 www.paknakhon.go.th 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 18/07/2558 
สถำนะ คูมื่อประชาชนอยูร่ะหวา่งการ

จดัท า / แกไ้ข (User) 
จัดท ำโดย องคก์ารบรหิารสว่นต าบลปากนคร 

อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
จงัหวดันครศรีธรรมราช สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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