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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วัน  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 16/07/2015 19:33  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรศัพท์

หมายเลข 054-797102/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ใน
มาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ 
วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หรือนบัแต่วันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลง
อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้
ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้ง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร 
จ่ายค่าธรรมเนียม และ
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 
 

7 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

- 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
มีหนังสือแจ้งผู้ย่ืนแจ้ง
ทราบ 
 
 

35 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 



4/16 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ้ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามท่ีเจ้า
พนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
และกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 

3) 
โฉนดที่ดิน 
น.ส.3 หรือ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
ส าเนา ทุกหน้า  
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน 

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาต
ฯ ฉบับต่ออายุ 
หรือใบอนุญาต
ให้ใช้ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) 
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผัง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ท่ีดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่
ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการ
มอบอ านาจ 
ต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจ ติด
อากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อม
ส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน หรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

อ านาจเจ้าของ
ท่ีดิน (กรณี
เจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

7) 

หนังสือยินยอม
ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

10) 

หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุม
งานของ
สถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนุญาตเป็น

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิก
ควบคุมงาน) 

12) 

แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการ
ประกอบแบบ
แปลน ท่ีมี
ลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ท่ี
อยู่ ของ
สถาปนิก และ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

13) 
รายการค านวณ
โครงสร้าง แผ่น
ปกระบุชื่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

เจ้าของอาคาร 
ชื่ออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง 
ชื่อ คุณวุฒิ ท่ี
อยู่ ของวิศวกร
ผู้ค านวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะ 
อาคารพิเศษ 
อาคารที่
ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วน
ใหญ)่ กรณี
อาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณท่ีต้อง
มีการค านวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง 
ก าหนดการรับ
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

น้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของ
อาคาร และ
พื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียด
การค านวณ 
การออกแบบ
โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หน่วย
แรงเกินกว่า
ค่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า 
fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc’ > 
173.3 ksc. ให้
แนบเอกสาร
แสดงผลการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่
รับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได้ วิศวกรผู้
ค านวณและผู้
ขออนุญาต ลง
นาม 

15) 

กรณีอาคารท่ี
เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมี
ระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อย
กว่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
หรือมีเอกสาร
รับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได้ประกอบการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ขออนุญาต 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ระบบปรับ
อากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ระบบไฟฟ้า 
(ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 
(ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ระบบบ าบัดน้ า
เสียและการ
ระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ 
(ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
ส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 

โทรศัพท์หมายเลข 054797102 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ 27/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


