
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง
ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้
ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับ
แต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณ
ของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
  
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะด ำเนินกำรดัดแปลง
อำคำร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 สถานที่ให้บริการ 
เทศบำลต ำบลแม่ท่ำช้ำง 111 หมู่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.
เชียงใหม่ 50230/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))  

1 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))  

2 วัน - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))  

7 วัน - 
 

4) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำรดัดแปลงอำคำร))  

35 วัน - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 
ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นก ำหนด และ
กรอกข้อควำมให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
4) 

 
ใบอนุญำตหรือใบรับแจ้งก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดินให้ก่อสร้ำงอำคำรในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ
ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจำ้ของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิด
เขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
10) 

 
หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถำปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร 
สถำนที่ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณพร้อมลง
นำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับ

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
น้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และพื้นดินที่รองรับ
อำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

16) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลง
นำม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอำคำรที่เข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟ
จำกสถำบันที่เชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอำกำศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
20) 

 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

 
 
 



ค่ำธรรมเนียม 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6)))  

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) เทศบาลต าบลแม่ท่าช้าง 
(หมำยเหตุ: (111 หมู่ 1 ต.หำงดง อ.หำงดง จ.เชียงใหม่ 50230))  

4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 
หมำยเหตุ 
- 
 
 



 
ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง 
กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 21/07/2015 16:39 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


