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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารที่ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่
เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รบัแจง้  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั่วไป  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:00  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำรที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา 

โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมำยเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ผู้ ใ้ดจะก่อสร้า้งอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรบัใบอนญุาตจากเจ้า้พนกังานท่องถิ่นก็ได้โ้ดยการแจง้ต่อเจ้า้
พนกังานทอ้งถิ่นตามมาตรา 39  การแจง้ใหแ้ก่ผูน้ัน้ภายในวนัที่ไดร้บัแจง้ในกรณีที่เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจพบใน
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ภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรือย่ืนเอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามที่ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังาน
ทอ้งถิ่นมีอ  านาจสั่งใหผู้แ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัที่ไดร้บัแจง้ค าสั่งดงักล่าว
และภายใน 120 วนันบัแต่วนัที่ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39 ทวิหรือนบัแต่วนัที่เริ่มการก่อสรา้งอาคารตามที่ไดแ้จง้ไว้
ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ่นไดต้รวจพบว่าการก่อสรา้งอาคารที่ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39 ทวิไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัตินีก้ฎกระทรวง
หรือขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นที่ออกตามพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ่นมีหนงัสือแจง้ขอ้
ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้ก่อสรา้งอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรบัใบรบั
แจง้ 
 

1 วนั องคก์ารบริหาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 
 

2 วนั องคก์ารบริหาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชนท์ี่ดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสรา้ง
จดัท าผงับรเิวณแผนที่
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เก่ียวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ

7 วนั องคก์ารบริหาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจง้ผูย้ื่นแจง้ทราบ 
 

35 วนั องคก์ารบริหาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะ
ด าเนินการ
ก่อสรา้งอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

13. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบกำรแจง้
ก่อสรำ้งอำคำร
ตำมที่เจำ้
พนกังำนทอ้งถิ่น

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ก ำหนดและ
กรอกขอ้ควำมให้
ครบถว้น 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำตน้ฉบบัทุก
หนำ้พรอ้ม
เจำ้ของที่ดินลง
นำมรบัรอง
ส ำเนำทกุหนำ้
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่
เจำ้ของที่ดินตอ้ง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจำ้ของที่ดิน
ใหก้่อสรำ้ง
อำคำรในที่ดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง
อำคำร) 

3) 

ใบอนญุำตใหใ้ช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อตุสำหกรรมหรือ
ใบอนญุำตฯฉบบั
ต่ออำยหุรือ
ใบอนญุำตใหใ้ช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจกำร 
(สว่นขยำย) 
พรอ้มเงื่อนไข
และแผนผงัที่ดิน

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แนบทำ้ย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคม
อตุสำหกรรม) 

4) 

กรณีที่มีกำรมอบ
อ ำนำจตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พรอ้มส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบำ้นหรือ
หนงัสือเดินทำง
ของผูม้อบและ
ผูร้บัมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง
อำคำร) 

5) 

บตัรประจ ำตวั
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บำ้นของผูม้ี
อ  ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผูร้บัมอบอ ำนำจ
เจำ้ของที่ดิน 
(กรณีเจำ้ของ
ที่ดินเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง

อำคำร) 

6) 
หนงัสือยินยอม
ใหช้ิดเขตที่ดิน
ต่ำงเจำ้ของ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูแ้จง้ก่อสรำ้ง
อำคำร) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีก่อสรำ้ง
อำคำรชิดเขต
ที่ดิน) 

7) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนงัสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผูค้วบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำร
ก่อสรำ้งพรอ้ม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรที่
ตอ้งมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

10) 

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

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

11) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลำยมือชื่อพรอ้ม
กบัเขียนชื่อตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิที่อยู่ของ
สถำปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบบั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

12) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสรำ้งแผ่น
ปกระบชุื่อ
เจำ้ของอำคำรชื่อ
อำคำรสถำนที่
ก่อสรำ้งชื่อ
คณุวฒุิที่อยู่ของ
วิศวกรผูค้  ำนวณ
พรอ้มลงนำมทกุ
แผ่น          (กรณี
อำคำรสำธำรณะ
อำคำรพิเศษ
อำคำรที่ก่อสรำ้ง
ดว้ยวสัดถุำวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทที่ตัง้อยู่
ในบรเิวณที่ตอ้งมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รบั
แรงสั่นสะเทือน
จำกแผ่นดินไหว
ไดต้ำม
กฎกระทรวง
ก ำหนดกำรรบั

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

น ำ้หนกัควำม
ตำ้นทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพืน้ดินที่
รองรบัอำคำรใน
กำรตำ้นทำน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณกำร
ออกแบบ
โครงสรำ้ง 

13) 

กรณีใชห้น่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค่้ำ fc > 
65 ksc. หรือค่ำ 
fc’> 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรง
ของวสัดทุี่รบัรอง
โดยสถำบนัที่
เชื่อถือไดว้ิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูค้  ำนวณและผู้
ขออนญุำตลง
นำม 

14) 

กรณีอำคำรที่เขำ้
ข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม้
เหล็กเสรมิหรือ
คอนกรีตหุม้
เหล็กไม่นอ้ยกว่ำ
ที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสำรรบัรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำรขอ
อนญุำต 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำรตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

16) 
หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปรบัอำกำศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปอ้งกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปำ (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ลิฟต ์(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรที่ตอ้งยื่น
เพิ่มเติมส ำหรบั
กรณีเป็นอำคำรสงู
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสำรในสว่น
ของผูอ้อกแบบ)) 

 
 
 
 

15. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม   
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1.1 อาคารสงูไม่เกินสองชัน้หรือสงูไม่เกิน 12  เมตร ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
1.2 อาคารสงูเกินสองชัน้หรือสงูเกินสามชัน้แต่สงูเกิน  12  เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00  บาท 
1.3 อาคารสงูเกินสามชัน้หรือสงูเกิน 15  เมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
1.4 อาคารที่รบัน า้หนกั 500  กิโลเมตรต่อตารางเมตรๆละ 4.00  บาท 
1.5  อาคารที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกรถยนต ์ ตารางเมตรละ  0.50 บาท 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ทีท่ าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  

จงัหวดัพะเยา โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หรือทางเว๊บไซด ์ www.Maesaisao.go.th) 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 

 
 

 

http://www.maesaisao.go.th/

