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สาส์นจากนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห ่

 

   คู่มือส าหรับประชาชนเล่มนี้จัดท าขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวก
แสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดแห่  ซึ่งจะท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่และระยะเวลาแล้วเสร็จของการให้บริการแต่ละประเภทโดย
ประชาชนสามารถตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
ได้  ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทาราชการ         พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้ประกาศในราชกิจนุเบกษา  เมื่อ
วันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๕๘  
 
 
       (ลงชื่อ) 

      
     (นายวีระ สีมี)  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่
                                                                                   



 
 

ไม่อนุม ั                                
 

                    อนุมตัิ 
 

เจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูล
ข่าวสาร 

แจ้งเจ้าหน้าที่เร่ืองด าเนินการ 
ด าเนินการ 

แจง้ผูข้อทราบ (พร้อมเหตุผล)                   
(เจา้หนา้ท่ีศูนยข์อ้มูลข่าวสาร) 

 

 

 
 
 
  
 
 
          5 นาที 

 
 
                                5 นาที 
                             ติ                            5  นาที              ผู้บังคบับัญชาพจิารณา       5 นาที 

นายก อบต. ปลดั,นายก อบต. นายก อบต. 
                      
         3  นาที             3  นาที   

                                                                                                           
 
                         เสร็จส้ินการด าเนินการ 
                                   ผู้ขอรับเอกสารตรวจสอบความถูกต้อง 

 

ขั้นตอนการขอรับและตรวจดูข้อมูลข่าวสาร 
ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 

      บริการขอข้อมูล หลกัฐาน 

1.  ขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่าย 
2.  แผนพฒันาสามปี 

3.  ขอ้มูลพื้นฐานของต าบลกดุแห่ 

4.  ขอ้มูลอ่ืน ๆ  

1.  ส าเนาบตัรประชาชน  หรือ 
     ส าเนาบตัรนกัศึกษา 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

ย่ืนค าร้องตาม พ.ร.บ ข้อมูลข่าวสาร 
 

ขอรับหรือตรวจดูขอ้มูลข่าวสาร 
 

     รับเร่ือง 



 
 
 
 
 
 
 
 
            ใชเ้วลา  5  นาที 

 
 
 

ผู้ขอใช้เข้ารับบริการอนิเตอร์เน็ต 
 
 
 
 

ขั้นตอนและก าหนดการขอใช้บริการอนิเทอร์เน็ตต าบล 
ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 

บริการ 

  ใหบ้ริการใชง้านอินเตอร์ความเร็วสูง 

    ลงทะเบียนขอใชบ้ริการอินเตอร์เน็ต 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ขั้นตอนและก าหนดเวลาการรับฟัง  ปัญหา  ข้อร้องเรียน และการช่วยเหลือให้การสนับสนุนประชาชน 

ส านักงานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลกดุแห่ 

ปัญหา/ขอ้ร้องเรียน หลกัฐาน 

1.  การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
2.  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

3.  การป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

4.  ปัญหาอ่ืน ๆ 

1.  ส าเนาบตัรประชาชน   
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.  เอกสารอ่ืน ๆ เช่น  รูปถ่าย 

ยืน่ค  าร้องพร้อมหลกัฐาน ตรวจสอบเอกสาร/หลกัฐาน 
ใช้เวลา  1  นาท ี

ตรวจสอบพื้นท่ี 

ใช้เวลา  1  ช่ัวโมง 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมาณ  2  วนั 

กรณีพิจารณางบประมาณรายจ่าย 

ระยะเวลาด าเนินการแลว้เสร็จ 
ประมาณ  1  ชม.  10  นาท ี

กรณีใหก้ารสนบัสนุนเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ 
รายงาน 
ผูบ้ริหาร 

ใช้เวลา  5  นาท ี
ประชุมคณะบริหารเพื่อพิจารณา  อนุมติั 

ใช้เวลา  30  นาท ี

ผูบ้ริหารอนุมติั 
ใช้เวลา  5  นาท ี



 
 

                          ขั้นตอนการพจิารณาขอขึน้ทะเบยีน ผู้สูงอายุ / คนพกิาร/ผู้ป่วยเอดส์ 
 

         บริการ 
 
  ผู้สูงอายุ      ผู้พกิาร      ผู้ป่วยเอดส์ 

 

หลกัฐานท่ีใชใ้นการข้ึนทะเบียนผูสู้งอาย ุ   หลกัฐานท่ีใชท้ าบตัรประจ าตวัผูพ้ิการ    หลกัฐานท่ีตอ้งใช ้

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน    1.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน         1. ใบรับรองแพทยท่ี์ระบุ 

 2. ส าเนาทะเบียนบา้น      2.ส าเนาทะเบียนบา้น          วา่เป็นผูป่้วย HIV 

         3.ใบประเมินความพิการ (ออกโดย รพ.ของรัฐ)    2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
        4.รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว จ  านวน 2 รูป        3. ส าเนาทะเบียนบา้น   
   (ผูพ้ิการเม่ือไดรั้บบตัรแลว้ตอ้งมาข้ึนทะเบียนตามระยะเวลาท่ีก าหนดอีกคร้ัง) 

หมายเหตุ 

*เอกสารทุกฉบบัตอ้งลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

*กรณีไมสามารถแสดงตนไดด้ว้ยตนเองตอ้งมอบอ านาจและตอ้งแนบหลกัฐานของผูรั้บมอบอ านาจดว้ย 

 



 
 

ข้ันตอนการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พกิาร/ผู้ป่วยเอดส์(รายใหม่) 

 

ย่ืนเอกสารระหว่าง วนัที 1-30  พฤศจกิายน  ของทุกปี 

ตรวจเอกสารเบ้ืองต้น  3-5 นาท ี/1ราย  

ตรวจสอบสถานะ จากฐานข้อมูลทะเบียนทะเบียนราษฎรระหว่าง วนัที ่1-15  ธันวาคม 

16-31 ธันวาคม  เสนอคณะกรรมการพจิารณาคุณสมบัติ ลงนามขออนุมตัิเห็นชอบผู้ที่มคุีณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ 

ประกาศรายช่ือผู้ทีม่คุีณสมบัติตามหลกัเกณฑ์ ในทีเ่ปิดเผย ก่อน 15 มกราคม 

ส่งประกาศรายช่ือ ให้อ าเภอและจังหวดัทราบ  เพ่ือแจ้งกรมฯ จัดสรร งบประมาณก่อน 15 มกราคม เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายใน

ปีงบประมาณถัดไป 

  
 
 
 



การย่ืนขอใบอนุญาตประกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 

องค์การบริหารส่วนต าบกุดแห่ 

  

 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตประกอบกจิการที่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพืน้ที่ และสถานที่ตั้ง ประกอบกจิการ (แนะน าด้านสุขภาพ ) 

3. เจ้าพนักงานท้องถิน่พจิารณาออกใบอนุญาต 

4. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

 1.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

        2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณผู้ีขอเป็น นิติบุคคล) 

        3. ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณทีีม่)ี 

        4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณผู้ีขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
 

ระยะเวลาการให้บริการ: 15 วนั/ราย  



การย่ืนขอใบอนุญาต จัดตั้งตลาด 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตจดัตั้งตลาด  พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 

2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพืน้ที่ และสถานที่ตั้ง ประกอบกจิการ (แนะน าด้านสุขภาพ ) 

3. เจ้าพนักงานท้องถิน่พจิารณาออกใบอนุญาต 

4. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

             1.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

 2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณผู้ีขอเป็น นิติบุคคล) 

 3. ใบจดทะเบียนร้านค้า (กรณทีี่ม)ี 

             4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณผู้ีขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 

ระยะเวลาการให้บริการ: 15 วนั/ราย 



ระยะเวลาการให้บริการ: 15 วนั/ราย 

การย่ืนขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานทีจ่ าหน่ายอาหาร 
หรือสถานทีส่ะสมอาหาร 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตย่ืนค าขออนุญาตจดัตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานทีส่ะสมอาหาร  พร้อมเอกสาร เจ้าหน้าทีต่รวจสอบเอกสาร 

2. ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ออกตรวจพืน้ที่ และสถานที่ตั้ง ประกอบกจิการ (แนะน าด้านสุขภาพ ) 

3. เจ้าพนักงานท้องถิน่พจิารณาออกใบอนุญาต 

4. ผู้ขออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1.บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2. ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบอาหาร (กรณเีป็นร้านอาหาร) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณผู้ีขอเป็น นิติบุคคล) 

4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณผู้ีขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
5. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของเจ้าของกจิการ ขนาด 1*1 นิว้ กจิการละ 2รูป 

 

 



การย่ืนขอใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รือทางสาธารณะ 
 

ระยะเวลาการให้บริการ: 15 วนั/ราย 

 

 

 

ขั้นตอนการให้บริการ 

1. อนุญาตยืน่ค าขออนุญาตจดัตั้งสถานท่ีจ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  พร้อมเอกสาร เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสาร 
2. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ออกตรวจพ้ืนท่ี และสถานท่ีตั้ง ประกอบกิจการ (แนะน าดา้นสุขภาพ ) 
3. เจา้พนกังานทอ้งถ่ินพิจารณาออกใบอนุญาต 
4. ผูข้ออนุญาตช าระค่าธรรมเนียม พร้อมรับใบอนุญาต 
 

เอกสารประกอบการพจิารณา 

1. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต 

2. ใบรับรองแพทย์ผู้ประกอบอาหาร (กรณเีป็นร้านอาหาร) 

3. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมแสดงบัตรประจ าตวัประชาชนของผู้แทนนิติบุคคล(กรณผู้ีขอเป็น นิติบุคคล) 

4. หนังสือมอบอ านาจพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบกรณผู้ีขอรับใบอนุญาตไม่สามารถด าเนินการด้วยตนเอง 
5. รูปถ่ายหน้าตรงคร่ึงตัว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาด า ของเจ้าของกจิการ ขนาด 1*1 นิว้ กจิการละ 2รูป 

 

 



 
 
 
 
 

1. ป้ายที่ติดตั้งใหม่ต้องยื่นแบบรายการภาษีป้าย  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย 
2. ป้ายเก่ายื่นแบบแสดงรายการ  ภายในเดือนมกราคม  - เดือนมีนาคม  ของทุกปี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
 -  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 -  ส าเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท 
 -  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
 
 

ขั้นตอนการช าระภาษป้ีาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

ย่ืนแบบแสดงรายการภาษป้ีาย 
(ภ.ป.1) พร้อมหลกัฐาน 

(เจ้าของป้าย) 

ตรวจสอบหลกัฐานและสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

แจ้งการประเมนิภาษป้ีาย (ภ.ป.3) ใช้เวลา  3  นาที 

ช าระเงินภายใน  15  วนั  นับแต่วนัที่ 
ได้รับแจ้งการประเมนิ (ภ.ป.3) 

(เจ้าของป้าย) 

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ป.7) ใช้เวลา  3  นาที 

หลกัฐาน 



 
 
 
 

 
 
 
 

                               
 ยื่นแบบเพื่อช าระภาษี ฯ ตั้งแต่เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  ของทุกป ี

 

 
 
 
 
 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
-  ส าเนาเอกสารท่ีปลูกสร้าง 
-  ส าเนาการจดทะเบียนห้าง/บริษัท 
-  ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ 
-  ส าเนาใบอนุญาตจัดตั้งหรือ 
   ประกอบกิจการ (ถ้ามี) 
 

ขั้นตอนการช าระภาษีทีด่นิและส่ิงปลูกสร้าง 
กองคลงั  องค์การบริหารส่วนต ากุดแห่ 

ย่ืนแบบ ภ.ร.ด.2  พร้อมหลกัฐาน 

  (บริษทั/ห้างร้าน/เจ้าของกจิการ – โรงเรือน) 

ตรวจสอบหลกัฐานและสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 

ใช้เวลา    5   นาท ี 

 

หลกัฐาน ออกใบแจ้งรายการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 
ใช้เวลา    2   นาท ี 

 ช าระเงินภายใน  15  วนั  นับแต่วนัทีไ่ด้รับ 

แจ้งการประเมนิ (ภ.ร.ด.8) 
  (บริษทั/ห้างร้าน/เจ้าของกจิการ-โรงเรือน) 

 

ออกใบเสร็จรับเงิน (ภ.ร.ด.12) ใช้เวลา  3  นาที 



 
 

ขั้นตอนการให้บริการจดทะเบยีนพาณชิย์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 

 
- ตั้งใหม่      ผู้รับบริการย่ืนค าขอ 

- เปลีย่นแปลง 
- เลกิ 

 รับค าขอ/ตรวจพจิารณาค าขอและ     เอกสาร 
      เอกสารประกอบ  ( 30 นาที)             ไม่ครบ 

 
 

เอกสารที่ใช้ประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์    บันทึกข้อมูลและออก 
- ส าเนาบตัรประชาชน     ใบจดทะเบียนพาณชิย์ (25 นาที) 
- ส าเนาทะเบียนบา้น 
- หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 
- ใบทะเบียนพาณิชย์ ( กรณีเปลี่ยนแปลงหรือเลิกกิจการ) 

        ออกใบเสร็จรับเงนิ 
 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณชิย์            รับใบทะเบียนพาณชิย์  

                  ( 5นาที ) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
                                                                            
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการ 
การย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแห่ 
 
 

 

 ผู้ขออนุญาตย่ืนเอกสาร 
หลกัฐาน 

               (5-20 นาท)ี 

 
 

 

นายตรวจ/นายช่าง 
ด าเนินการตรวจแบบสถานทีก่่อสร้าง 

( 5 วนั ) 

 

นายตรวจ/นายช่าง/หัวหน้าส่วน 
ด าเนินการตรวจสอบพจิารณา

แบบแปลน 
( 5 วนั ) 

 
 

 

แจ้งผู้ย่ืนค าร้องช าระ 
ค่าธรรมเนียม 

( 1 วนั ) 

 
 

 

นายก อบต. อนุมตัิ 
( 1 วนั ) 

 
 

นายตรวจ/นายช่าง/หัวหน้าส่วน 
ด าเนินการตรวจสอบพจิารณาแบบแปลน 

( 3 วนั ) 
 

นายตรวนายตรว



 
 
 
 
 
 

 
กรณอีาคารที่อยู่อาศัยทัว่ไปของประชาชน 

 

 1.  แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน     จ านวน  3 ชุด 
 2.  ส าเนาหรือภาพโฉนดทีด่ิน         จ านวน  1 ชุด 
 3.  ส าเนาทะเบียนบ้านผู้ของผู้ขออนุญาต       จ านวน  1 ชุด 
 4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต      จ านวน  1 ชุด 
 5.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้เขยีนแบบ       จ านวน  1 ชุด 
 6.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต      จ านวน  1 ชุด 
 7.  ส าเนาหลกัฐานการศึกษาของผู้เขยีนแบบ       จ านวน  1 ชุด 

 
กรณก่ีอสร้างอาคารในที่ดนิของผู้อ่ืน  ต้องแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้ ประกอบด้วย 

 
 1.  ส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของทีด่ิน       จ านวน  1 ชุด 
 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของเจ้าของทีด่ิน      จ านวน  1 ชุด 
 3.  หนังสือยนิยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารทีด่ิน      จ านวน  1 ชุด 

 
 

ขั้นตอนและเวลาในการด าเนินการ 
การย่ืนขออนุญาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/ร้ือถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 



 

กรณทีีเ่ป็นอาคารโรงงาน  หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้งาน   
ต้องแนบเอกสารดงัต่อไปนี ้

 
 

 1.  แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน      จ านวน  5 ชุด 
 2.  รายการค านวณ           จ านวน  1 ชุด 
 3.  ส าเนารายการค านวณ          จ านวน  1 ชุด 
 4.  หนังสือแสดงถึงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาตจ านวน 1 ชุด 
 5.  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วตัถุประสงค์  และผู้มอี านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

        ทีอ่อกให้ไม่เกนิหกเดือน (กรณีทีนิ่ติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)     จ านวน  1 ชุด 
 6.  ส าเนาทะเบียนบ้าน  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ทีม่อี านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล  จ านวน  1 ชุด 
 7.  หนังสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร  พร้อมทั้งส าเนา 

       ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  หรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
       (กรณทีีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ 
       สถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณ)ี        จ านวน  1 ชุด 

  8.  ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดทีด่ิน  เลขที/่น.ส.3  เลขที/่ส.ค.1      จ านวน  1   ชุด 
  9.  หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ  3 
  10. ส าเนาหรือภาพถ่ายในอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม 

         ควบคุม (เฉพาะกรณทีีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ  ขนาด  อยู่ในประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
           หรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  แล้วแต่กรณ)ี       จ านวน  1 ชุด                                                                                                                  


