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กฎกระทรวง

การควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
พ.ศ. ๒๕๖๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๘ (๒) (๘) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๕) และ (๑๖) และมาตรา ๘ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญญัติควบคุ มอาคาร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓
มาตรา ๓๒ (๒) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และมาตรา ๓๒ ตรี แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยคาแนะนาของคณะกรรมการควบคุมอาคาร ออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“กระเช้าไฟฟ้า” หมายความว่า สิ่งที่ก่อสร้างขึ้นสาหรับขนส่งบุคคลจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึง่
โดยการลากจูงให้เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ หรือเคลื่อนที่ไปตามราง หรือเคลื่อนที่ในลักษณะ
เดียวกันด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
“ก่อสร้าง” หมายความว่า การสร้างกระเช้าไฟฟ้ าขึ้นใหม่ทั้ งหมดไม่ว่ า จะเป็นการสร้า งขึ้ น
แทนของเดิมหรือไม่
“ดั ด แปลง” หมายความว่า การด าเนินการใดหรื อ การเปลี่ย นแปลงที่ก ระทบโครงสร้าง
ของกระเช้าไฟฟ้า ต่อเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่
ของโครงสร้างของกระเช้าไฟฟ้าหรือส่วนต่าง ๆ ของกระเช้าไฟฟ้าซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม
“เปลี่ ย นแปลง” หมายความว่า การเปลี่ยนระบบให้มี อั ตราเร็ วเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม
การเปลี่ยนแปลงอัตราการบรรทุกที่กาหนดไว้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงจานวนที่นงั่ ระยะเรียงของทีน่ งั่
หรือความสามารถในการรับน้ าหนักบรรทุกของที่นั่ง การเปลี่ยนแปลงระบบเบรก หรือองค์ประกอบต่ าง ๆ
ของอุปกรณ์ หรือการเปลี่ยนกาลังส่งหรือ รูปแบบของอุ ปกรณ์ส่ง กาลัง หลักหรือหน่วยส่งก าลังฉุก เฉิ น
หรือการเปลี่ยนแปลงระบบควบคุม
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“รื้ อ ถอน” หมายความว่า การถอดหรือ รื้ อถอนชิ้นส่ว นของกระเช้า ไฟฟ้ า ออกทั้งหมดหรือ
บางส่วนในลักษณะถาวรโดยไม่ประสงค์จะนามาใช้ตามที่ได้รับอนุญาตอีก
“เคลื่อนย้าย” หมายความว่า การเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าทั้งหมดหรือบางส่วนจากบริ เ วณ
ที่ตั้งเดิมไปยังที่ตั้งใหม่
“ใบอนุ ญาต” หมายความว่ า ใบอนุ ญาตก่ อสร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่อนย้าย
กระเช้าไฟฟ้า
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
“วิศวกร” หมายความว่า วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรเครื่องกล แล้วแต่กรณี
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคานวณ งานควบคุมการก่อสร้างหรือการผลิต งานอานวยการใช้
หรืองานพิจารณาตรวจสอบ และได้รับใบอนุญาตให้เป็นผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิศวกร
หมวด ๑
การออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ข้อ ๒ ให้กระเช้าไฟฟ้าเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ (๒)
ข้อ ๓ การออกแบบ ก่อสร้าง ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
ข้อ ๔ กระเช้าไฟฟ้าต้องมีระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อนื่ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่ได้รบั
ความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้ างเคี ยงด้ านนั้น ทั้งนี้ ต้องมีระยะห่างไม่น้อยกว่าระยะปลอดภั ย
ตามมาตรฐานการออกแบบ ก่อสร้าง หรือดัดแปลงกระเช้าไฟฟ้าตามข้อ ๓
ข้อ ๕ ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าต้องได้รับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ขช. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้
พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
การยื่นคาขออนุญาตตามวรรคหนึ่งจะต้องยื่นคู่มือของผู้ผลิตโดยอย่างน้อย ต้องประกอบด้วย
คู่ มื อ การติ ด ตั้ ง กระเช้ าไฟฟ้ า คู่ มื อ การใช้ ก ระเช้ า ไฟฟ้ า คู่ มื อ การตรวจสอบกระเช้ า ไฟฟ้ า คู่ มือ
การบารุงรักษากระเช้ าไฟฟ้ า และคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ที่จัดทาเป็นภาษาไทย
รวมทั้งแผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต
การอนุ ญ าต การต่ ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญ าต การออกใบรั บรอง และการออกใบแทน
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๔
ให้ เ จ้ าพนั กงานท้องถิ่ นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญ าตหรื อมี หนังสือ แจ้ งคาสั่งไม่อนุญาต
พร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา ๒๕
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ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบ อช. ๑ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีอายุสองปีนับแต่วันทีอ่ อก
ใบอนุญาต
ข้อ ๖ ในระหว่ างการก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยกระเช้ า ไฟฟ้ า
ผู้ดาเนินการต้องจัดให้ มีม าตรการในการบรรเทาผลกระทบเพื่อไม่ให้เป็น อุปสรรคกี ดขวางการจราจร
ทางบก ทางน้า ทางราง หรือทางอากาศ
ข้อ ๗ วั ส ดุ ชิ้ น ส่ วน หรื อ อุปกรณ์ ที่ใช้ ในการก่ อสร้ างหรื อ ดัด แปลงกระเช้ า ไฟฟ้าต้องมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) วัสดุที่ใช้กับโครงสร้างกระเช้าไฟฟ้าที่ใช้ในการรับน้าหนัก เช่น เสา คาน พื้น ตู้โดยสาร
ลวดเกลียวโลหะ หรือราง ต้องเป็นวัสดุทนไฟหรือวัสดุที่มีการป้องกันการติดไฟ และมีอัตราการทนไฟ
ไม่น้อยกว่าหนึ่งชัว่ โมง
(๒) วัสดุที่ใช้ในตู้โดยสาร วัสดุ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ของกระเช้าไฟฟ้า และเครื่องจักรกลที่ใช้
ในระบบการทางานต่าง ๆ ของกระเช้าไฟฟ้ าต้ องเป็น ไปตามมาตรฐานที่ได้ รับการยอมรับทั่วไปและ
กรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ
ข้อ ๘ ผู้ควบคุมงานสาหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้ า
ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าที่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่ าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า หรือ
วิศวกรเครื่องกล ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร แล้วแต่กรณี
(๒) การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าที่ไม่เข้าข่ายเป็นงานวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ผู้ควบคุมงานต้องเป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือสาขาวิชาไฟฟ้ า
แล้วแต่กรณี และมีประสบการณ์ในการทางานในสาขาดังกล่าวไม่น้อยกว่าสามปี
ข้อ ๙ ให้ น าหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน
และเคลื่อนย้ายอาคารตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความใน
พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน
และเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าด้วยโดยอนุโลม
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าแล้วเสร็ จ
และประสงค์ จะใช้ก ระเช้าไฟฟ้ าดั งกล่าว ให้ แจ้ ง เป็น หนัง สือแจ้ งความประสงค์จะใช้ กระเช้ าไฟฟ้า
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ขช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่
ระบุไว้ในแบบดังกล่าว
ให้ เ จ้ าพนั ก งานท้อ งถิ่ นตรวจสอบการก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เคลื่ อนย้า ยกระเช้า ไฟฟ้า
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
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ข้อ ๑๑ ในกรณี ที่ เ จ้ าพนัก งานท้ องถิ่น ตรวจสอบแล้ วเห็ นว่า การก่ อสร้ าง ดั ด แปลง หรือ
เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาต และมีรายงานผลการพิจารณาตรวจสอบ
และทดสอบกระเช้าไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันความรั บผิด ต่อบุค คลภายนอก
ตามที่ระบุไว้ในแบบ ขช. ๒ ให้ออกใบรับรองตามแบบ อช. ๒ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบรับรองให้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วนั ที่ออกใบรับรอง
ข้อ ๑๒ ผู้ ไ ด้ รับ ใบรั บ รองผู้ใดประสงค์จะเปลี่ ยนแปลงกระเช้ า ไฟฟ้ า ให้ แจ้ ง เป็นหนังสือ
แ จ้ ง ความประสงค์ จ ะเปลี่ ย นแปลงกระเช้ า ไฟฟ้ า ต่ อ เ จ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามแบบ ขช. ๔
ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมหนังสือรับรองการเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้า ดังกล่าวของวิศวกรว่าสามารถ
เปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบ วั น
นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้า
เป็นไปโดยถูกต้อง ให้ออกใบรับรองโดยให้ใบรับรองมีอายุเท่าที่เหลืออยูข่ องใบรับรองเดิม
ข้อ ๑๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงผู้ใดประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคาขอ
ต่ อ อายุ ใบอนุญาตต่ อเจ้ าพนัก งานท้องถิ่นตามแบบ ขช. ๗ ท้ า ยกฎกระทรวงนี้ พร้ อ มด้วยเอกสาร
หรือหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
ให้ เ จ้ าพนั ก งานท้ องถิ่น พิ จารณาค าขอต่ ออายุใ บอนุ ญาตให้ แ ล้ว เสร็ จภายในห้ าวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตได้ยื่นค าขอต่ ออายุใบอนุญ าตและเอกสารหรือ หลักฐานครบถ้ ว น
และถูกต้องแล้ว ให้ดาเนินการตามใบอนุญาตต่อไปได้
ข้อ ๑๔ ผู้ ไ ด้ รับ ใบรั บรองผู้ใดประสงค์ จะใช้ก ระเช้ าไฟฟ้ าหลังจากใบรั บรองสิ้นอายุ ให้ยื่น
คาขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบ ขช. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรื อ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ภายในสามสิบวันก่อนใบรับรองสิน้ อายุ
ให้ เ จ้ าพนั ก งานท้ อ งถิ่ นพิ จารณาค าขอใบรั บ รอง และออกใบรั บ รองตามแบบ อช. ๒
ท้ ายกฎกระทรวงนี้ ให้ แล้ วเสร็ จภายในสามสิบ วั นนับ แต่วั นที่ไ ด้รับค าขอและเอกสารหรื อหลักฐาน
ครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบรับรองได้ยื่นคาขอใบรับรองและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
ให้สามารถใช้กระเช้าไฟฟ้าต่อไปได้
ข้อ ๑๕ ในกรณี ที่ ใบอนุญ าตหรื อใบรั บรองสูญหาย ถู ก ทาลาย หรื อ ช ารุ ด ในสาระสาคัญ
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
ตามแบบ ขช. ๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรื อหลักฐานตามที่ ระบุไว้ในแบบดังกล่ าว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ
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ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขอรั บใบแทนใบอนุญาตหรือใบรั บรองให้แล้วเสร็ จภายใน
ห้าวันนับแต่วันทีไ่ ด้รับคาขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ใช้แบบใบอนุญาตหรือใบรับรองโดยประทับตราสีแดงคาว่า
“ใบแทน” กากับไว้ด้วย และให้มีวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้ าพนัก งาน
ท้องถิ่น
ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้ได้รับใบรับรองผู้ใดประสงค์ จะโอนใบอนุญ าตหรือใบรับ รอง
และผู้รับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองผู้ใดประสงค์จะรับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ยื่นคาขอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามแบบ ขช. ๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วยเอกสารหรือหลักฐานตามที่ ระบุ ไ ว้
ในแบบดังกล่าว
การโอนใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ผู้รับโอนใบรับรองต้องยื่นกรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๒๔
เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาการโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้แล้วเสร็จภายในห้าวันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอและเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนและถูกต้อง
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ให้ประทับตราสีแดงคาว่า
“โอนแล้ว” ระบุชื่อผู้รับโอน และให้มีวัน เดือน ปี ที่อนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองกากับไว้
ในใบอนุญาตหรือใบรับรอง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๗ การยื่นคาขอหรือการแจ้งเป็นหนังสือ และการยื่นเอกสารหรือหลักฐานตามที่ระบุไว้
ในแบบคาขอหรือแบบหนังสือตามกฎกระทรวงนี้ ให้ดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลั ก
ในระหว่างที่ยังไม่สามารถดาเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๑๘ ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า โดยมิได้ รับอนุ ญ าต
หรื อ มิ ไ ด้ป ฏิบัติต ามกฎกระทรวงนี้ ให้ เ จ้ าพนักงานท้อ งถิ่นดาเนินการตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี
ผู้ ใ ดใช้ก ระเช้าไฟฟ้าโดยมิ ได้รับ ใบรั บรอง หรื อ ใช้ก ระเช้ า ไฟฟ้า ในขณะที่ ใบรั บรองสิ้นอายุ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตามมาตรา ๔๔
ในกรณีที่กระเช้าไฟฟ้าที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายโดยได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้
หรือได้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บงั คับ มีสภาพหรือมีการใช้ที่อาจเป็น
ภยันตรายต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน หรืออาจไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือก่อให้เกิด
เหตุราคาญ หรือกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๖ โดยอนุโลม
หมวด ๒
มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับกระเช้าไฟฟ้า
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ข้อ ๑๙ ในระหว่างการใช้กระเช้ าไฟฟ้า ผู้ได้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้ า
ต้องจัดให้มีผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าสาหรับการควบคุมการใช้งานกระเช้าไฟฟ้ าเพื่อให้เกิดความปลอดภั ย
ต่อผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้าหรือผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกระเช้าไฟฟ้า พร้อมทั้งจัดให้มีป้ายหรือข้อความแสดง
ชื่อผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
ข้อ ๒๐ ผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้าหรือสาขาวิชา
เทคนิคเครื่องกล
(๒) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาระดับ ประกาศนี ยบัต รวิชาชีพ สาขาวิช าช่ างไฟฟ้ าก าลังหรื อ สาขาวิชา
ช่างกลโรงงาน และมีประสบการณ์ในการทางานด้านการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าสองปี
(๓) มีประสบการณ์ในการทางานด้านการควบคุมกระเช้าไฟฟ้าไม่นอ้ ยกว่าห้าปี
ผู้ ค วบคุ มกระเช้าไฟฟ้ าต้ องได้ รับการฝึกอบรมด้า นการควบคุม กระเช้า ไฟฟ้า และมีหลักฐาน
ยืนยันการผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวจากผู้ผลิตหรือผู้ซึ่งผ่ านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต โดยการฝึกอบรม
ดั ง กล่ าวให้เป็นไปตามคู่ มือของผู้ผลิต ที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง หรื อตามมาตรฐานอื่นที่ได้รับ
การยอมรั บ ทั่ ว ไปและกรมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเห็ น ชอบ และต้ อ งผ่ า นการฝึ ก อบรมหลั กสูตร
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย
ข้อ ๒๑ ผู้ได้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการบารุงรักษา
กระเช้าไฟฟ้าตามคู่มือการบารุงรักษากระเช้าไฟฟ้าของผู้ผลิตที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง เพื่อให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัยต่อการใช้งานอยูเ่ สมอ
ข้อ ๒๒ ผู้ ไ ด้ รับ ใบรั บรอง เจ้ า ของ หรื อ ผู้ค รอบครองกระเช้ าไฟฟ้ า ต้ องจั ด ให้มี ม าตรการ
ความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
(๑) ป้ายเตือนด้านความปลอดภัย และป้ายข้อปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้องมีข้อความภาษาไทย
และภาษาอั ง กฤษที่ มี ค วามหมายเช่น เดี ย วกั น หรื อ สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ สามารถเข้า ใจได้แ ละมองเห็นได้
อย่างชัดเจน
(๒) ระบบสื่อสารสาหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้ากับผูค้ วบคุมกระเช้าไฟฟ้า
(๓) ระบบสั ญ ญาณแจ้ ง เหตุ อั ต โนมั ติ ที่ ส ามารถส่ง เสี ยงหรื อ สั ญ ญาณเมื่ อ เกิด เหตุ ผิดปกติ
เพื่อให้ผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าทราบ
(๔) ระบบช่วยเหลือผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้าฉุกเฉินเมื่อระบบไฟฟ้าหรือระบบเครื่องกลหยุดการทางาน
พร้อมเครื่องมือหรืออุปกรณ์สาหรับช่วยคนจากที่สูง และมีไฟส่องสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งมาตรการ
ในการเคลื่อนย้ายผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมือง
เห็นชอบ
(5) มาตรการป้องกันไม่ให้มีอุปสรรคกีดขวางตลอดเส้นทางเคลื่อนที่ของกระเช้าไฟฟ้า
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(6) มาตรการหยุดใช้ก ระเช้าไฟฟ้ าในกรณีที่ มีภัยอันอาจก่อให้เกิด อันตรายแก่ก ระเช้ าไ ฟฟ้ า
หรือผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เช่น พายุฝนฟ้าคะนองหรือลมกรรโชกแรง
(7) ไม่ใช้กระเช้าไฟฟ้าในขณะที่ความเร็วลมเกินค่าที่กาหนดไว้ในการออกแบบ
(8) การใช้กระเช้าไฟฟ้าในเวลากลางคืนต้องมีแสงสว่างที่เพียงพอ
(9) การใช้กระเช้าไฟฟ้าให้เป็นไปตามคู่มือการใช้กระเช้าไฟฟ้าและคู่มือปฏิบัตเิ พื่อความปลอดภัย
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของผูผ้ ลิตทีก่ าหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง
ข้อ ๒๓ ผู้ได้รับใบรับรอง เจ้าของ หรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
กระเช้าไฟฟ้าให้มีความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
(๑) การตรวจสอบเป็นประจาสม่ าเสมอตามระยะเวลาที่ก าหนดในคู่ มือการตรวจสอบกระเช้ าไฟฟ้ า
ของผู้ผลิตที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง
(๒) การตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้าต้องครอบคลุมระบบโครงสร้ าง ระบบเครื่องกล ระบบไฟฟ้า
ระบบควบคุม ระบบห้ามล้อ และระบบอื่ น ๆ ของกระเช้า ไฟฟ้ า รวมถึง อุปกรณ์ ความปลอดภัย
ตามคู่มือการตรวจสอบกระเช้าไฟฟ้ าของผู้ผลิตที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ วรรคสอง และตามมาตรฐานอื่ น
ที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ รวมทั้งต้องจัดทารายงานผลการพิจารณา
ตรวจสอบและทดสอบกระเช้าไฟฟ้าดังกล่าวโดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับ รอง และเก็บสาเนารายงาน
ดังกล่าวไว้ ณ ที่ตั้งของกระเช้าไฟฟ้านั้นด้วย
ข้อ ๒๔ เจ้าของหรือผู้ครอบครองกระเช้าไฟฟ้าต้องจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันความรับผิด
ต่อบุคคลภายนอก กรณีเสียชีวิตไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน ค่ารักษาพยาบาลไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนบาท
ต่อคน รวมกันแล้วไม่ต่ากว่าสองล้านบาทต่อครั้ง และคุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกไม่ต่ากว่ า
สองแสนบาทต่อครั้ง
หมวด ๓
ค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๕ ให้กาหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
กระเช้าไฟฟ้า
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๒) ใบรับรอง เว้นแต่การออกใบรับรองกรณีเปลี่ยนแปลง
กระเช้าไฟฟ้า
ฉบับละ ๑๐๐ บาท
(๓) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ ๑๐ บาท
(๔) การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงกระเช้าไฟฟ้า
ฉบับละ ๒๐๐ บาท
(๕) การตรวจแบบแปลนการก่ อ สร้ า งหรื อ ดั ด แปลงกระเช้ า ไฟฟ้ า ให้ คิ ด ค่ า ธรรมเนียม
ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา้ ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ก) กรณีก่อสร้าง
๑) กระเช้าไฟฟ้าที่สูงไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่เส้นทางเดินของกระเช้าไฟฟ้า
ตารางเมตรละ ๒ บาท
๒) กระเช้าไฟฟ้าที่สูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่เส้นทางเดินของกระเช้าไฟฟ้ า
ตารางเมตรละ ๔ บาท
(ข) กรณีดัดแปลง ให้คิดตามส่วนที่มีการดัดแปลง ทั้งนี้ ตาม (ก) ๑) หรือ ๒) แล้วแต่กรณี
การวัดความสูงของกระเช้าไฟฟ้าให้วัดจากพื้นที่ทาการก่อสร้างถึงส่วนที่สูงที่สุดของกระเช้ าไฟฟ้ า
การคิ ด พื้ น ที่เ ส้นทางเดิน ของกระเช้าไฟฟ้า ให้ คิด ตามผลคู ณระหว่า งระยะขอบนอกสุดของตู้ โดยสาร
กระเช้าไฟฟ้าฝั่งหนึ่งถึ งขอบนอกสุ ดของตู้ โดยสารกระเช้าไฟฟ้าอี กฝั่งหนึ่ง กับความยาวของระยะเส้นทางเดิ น
ของกระเช้าไฟฟ้า
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๖ เจ้าของหรื อผู้ครอบครองกระเช้ าไฟฟ้ าซึ่งได้ใช้ กระเช้ าไฟฟ้ าอยู่ก่ อนวั นที่กฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ หากประสงค์จะใช้กระเช้ าไฟฟ้ านั้นต่อไป ให้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าพนักงานท้องถิ่นพร้อมค ารับ รอง
ของวิศวกรว่ากระเช้าไฟฟ้ามีความปลอดภัยสามารถใช้งานต่อไปได้ และเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงว่า
ได้จัดให้มีผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าตามข้อ ๑๙ จัดให้มีมาตรการความปลอดภัยสาหรับผู้ใช้กระเช้าไฟฟ้ า
ตามข้อ ๒๒ และจัดให้มีการประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดต่ อบุคคลภายนอกตามข้อ ๒๔ แล้ว
ทั้ ง นี้ ให้ เ จ้ าของหรื อ ผู้ค รอบครองกระเช้า ไฟฟ้ า ดาเนิน การปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขกระเช้ า ไฟฟ้ า ให้เป็นไป
ตามกฎกระทรวงนี้ภ ายในหนึ่ง ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้ บังคับ โดยให้ได้รับยกเว้ น
เรื่องระยะห่างจากเขตที่ดินของผู้อื่นตามข้อ ๔ และเมื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเสร็จแล้วให้แ จ้ ง ต่ อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๑๐ เพื่อพิจารณาออกใบรับรองตามข้อ ๑๑ ต่อไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แบบ ขช. ๑
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขออนุญำต

ก่อสร้ำง

ดัดแปลง

รื้อถอน

เคลื่อนย้ำยกระเช้ำไฟฟ้ำ

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน.......................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า............................................................................เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของกระเช้าไฟฟ้า
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน...........................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร...............................................................e-mail................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................................................................... .......
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน..........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร...........................................โดยมี............................................................................................................... ..........
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.......................................................หมู่ที่..............................ตาบล/แขวง.................................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.............................
โทรศัพท์.................................................โทรสาร.....................................e-mail.............................................................
ขอยื่นคาขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทาการ
ก่อสร้าง
รื้อถอน
ข้อ ๒ กระเช้าไฟฟ้าประเภท

ดัดแปลง
เคลื่อนย้าย

เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ
เคลื่อนที่ไปตามราง
เคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
น้าหนักบรรทุก.............................กิโลกรัม ความจุของคนโดยประมาณ....................คน จานวนตู้โดยสาร....................ตู้
ระยะทางจากสถานีแรกถึงสถานีสุดท้าย................................เมตร ความสูงของกระเช้าไฟฟ้า................................เมตร
กาลังเครื่องจักรกลขนาด.....................กิโลวัตต์ หรือรายละเอียดตามภาพถ่ายสีหมายเลข...................ที่แนบมาพร้อมนี้
ชื่อผู้ผลิต...........................................................................................................................................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................
ประเทศ.......................................................โทรศัพท์...............................................โทรสาร...........................................
e-mail......................................................................

๒
ตั้งอยู่

โฉนดที่ดิน เลขที่.................................................... น.ส. ๓ เลขที่..........................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่.................................................... ส.ค. ๑ เลขที่...........................................................
อื่น ๆ ....................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต................................................ .........................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................................
โดยมี..........................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อ ๓ ผู้ออกแบบและคานวณ..........................................................................................................
ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงาน................................................................................................................. .........
ข้อ ๕ กาหนดแล้วเสร็จภายใน.........................วัน นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๖ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
แผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการโดยมีมาตราส่วนไม่เล็กกว่า ๑ : ๕๐๐ จานวน ๓ ชุด
ชุดละ................แผ่น
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของกระเช้ า ไฟฟ้ า จ านวน ๓ ชุ ด
ชุดละ................แผ่น
รายการคานวณตามหลั กวิศวกรรม และข้อกาหนดของคุณ สมบัติวัสดุ เครื่องจักร
อุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่เกี่ยวกับกระเช้าไฟฟ้า ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน จานวน ๑ ชุด ชุดละ...................แผ่น
โดยมีวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง
ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีและแผนงานการก่อสร้างหรือดัดแปลงกระเช้าไฟฟ้า จานวน ๑ ชุด
ชุดละ...............แผ่น
สาเนาคู่มือการติดตั้ง การใช้งาน การตรวจสอบและการบารุงรักษา และการปฏิบัติ
เพื่อความปลอดภัยของกระเช้าไฟฟ้า ที่จัดทาเป็นภาษาไทย
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศ วกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ของวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณ และวิศวกรผู้ควบคุมงาน
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
สถาปนิกของสถาปนิกผู้ออกแบบ
สาเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดิน.................................................. จานวน.............ฉบับ
หรือหนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าของผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จานวน.............ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงานไม่ใช่วิศวกร)

๓
ใบมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
เอกสารอื่น ๆ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ).....................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขออนุญาต
หมำยเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย

หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่..........เดือน.............................. พ.ศ. ....................
๒. ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นเงิน............................บาท (..........................................................)
ใบเสร็จรับเงินเล่มที่.............เลขที่....................ลงวันที่..................เดือน............................ พ.ศ. ....................
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่....................ลงวันที่...................เดือน................................ พ.ศ. ....................

(ลงชื่อ)......................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๒
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ...............................ผูร้ ับแจ้ง

หนังสือแจ้งควำมประสงค์จะใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ
เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน........................... พ.ศ. ...............
ตามที่ข้าพเจ้า...................................................................................................................................
ผู้ได้รับใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า เลขที่........................................................
ลงวันที่.................เดือน................................ พ.ศ. ...............................
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน...................... ......................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร..............................................................e-mail.......................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ..................................................................เลขทะเบียน...........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร...........................................โดยมี.........................................................................................................................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่................................ตาบล/แขวง..................................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร..........................................e-mail......................................................
ได้ดาเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้าตามแผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการที่ได้รับ
อนุญาตเสร็จแล้ว นั้น
ข้า พเจ้ ามี ค วามประสงค์ จ ะใช้ ก ระเช้ าไฟฟ้ าดั งกล่ าวและขอรับ ใบรั บ รองให้ ใช้ ก ระเช้ า ไฟฟ้ า
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กระเช้าไฟฟ้าที่ได้ทาการ ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย แล้วเสร็จ
ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่............................................... น.ส. ๓ เลขที่................................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่................................................ ส.ค. ๑ เลขที่................................................................
อื่น ๆ ................................................................

๒
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต............................................................ .............
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................................................
โดยมี.........................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อ ๒ พร้อมหนังสือนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาใบอนุญาต ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบและทดสอบกระเช้าไฟฟ้าตามคู่มือการติดตั้งกระเช้าไฟฟ้า
ของผู้ผลิตกระเช้าไฟฟ้า โดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ของวิศวกรผู้ตรวจสอบ
สาเนากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
ใบมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
เอกสารอื่น ๆ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
ผู้แจ้งความประสงค์จะใช้กระเช้าไฟฟ้า

หมำยเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์ทราบว่าจะออกใบรับรอง
ภายในวันที่................เดือน........................ พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)......................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๓
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขอใบรับรองให้ใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ
เขียนที่............................................................................
วันที่................เดือน............................... พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า..................................................................................................................... ...........ผู้ได้รบั
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เลขที่...............................................ลงวันที่...............เดือน......................... พ.ศ. ..............
ลงวันที่.............เดือน.............................. พ.ศ. ....................
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.............................................. ...
จังหวัด...........................................................รหั สไปรษณีย์..........................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร..........................................................e-mail.......................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน..........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร...........................................โดยมี........................................................................................................................ .
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่ ..............................ตาบล/แขวง...................................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด.........................................................รหัสไปรษณีย์..............................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร..............................................e-mail..................................................
ขอยื่นคาขอใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าสิ้นอายุ วันที่................เดือน.............................. พ.ศ. .............
ข้อ ๒ กระเช้าไฟฟ้าที่รับใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่........................................................... น.ส. ๓ เลขที่..............................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่............................................................ ส.ค. ๑ เลขที่...............................................................
อื่น ๆ ............................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต................................. ........................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์........................ ..............................................
โดยมี..........................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๒
ข้อ ๓ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า (ฉบับเดิม)
รายงานผลการพิจารณาตรวจสอบและทดสอบกระเช้าไฟฟ้า โดยมีวิศวกรเป็นผู้ลงนามรับรอง
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ของวิศวกรผู้ลงนามรับรอง
ใบมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอใบรับรองมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
สาเนากรมธรรม์ประกันภัยเพื่อประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
เอกสารอื่น ๆ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.....................................................................)
ผู้ขอใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่................เดือน........................ พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๔
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ...............................ผูร้ ับแจ้ง

หนังสือแจ้งความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้า
เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน........................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................
ผู้ได้รับใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าเลขที่.........................................................................................................................
ลงวันที่................เดือน................................ พ.ศ. ........................
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน............................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน...............................................................
หมู่ที่............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร...........................................................e-mail.......................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน..........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่...............................ตรอก/ซอย....................................ถนน.........................................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร...........................................โดยมี.........................................................................................................................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่.....................................ตรอก/ซอย.......................................................
ถนน..........................................................หมู่ที่..............................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต...............................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์...........................
โทรศัพท์...................................................โทรสาร...........................................e-mail.....................................................
ข้าพเจ้ ามี ค วามประสงค์ จะเปลี่ ย นแปลงกระเช้ าไฟฟ้ า ดั งกล่ าวในรายละเอี ยดที่ ส าคั ญ ดั งนี้
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .......................
.........................................................................................................................................................................................

๒
ข้อ ๑ ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าสิ้นอายุ วันที่...............เดือน............................... พ.ศ. ..............
ข้อ ๒ กระเช้าไฟฟ้าที่รับใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่.......................................................... น.ส. ๓ เลขที่................................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่........................................................... ส.ค. ๑ เลขที่................................................................
อื่น ๆ ...........................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์........................ ..............................................
โดยมี..............................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อ ๓ พร้อมหนั งสื อนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหนังสื อรับ รองการเปลี่ ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้าดังกล่ าว
ของวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณว่าสามารถเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรของวิศวกร
(ลงชื่อ).........................................................................
(.......................................................................)
ผู้แจ้งความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกระเช้าไฟฟ้า

หมายเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้แจ้งความประสงค์ทราบว่าจะออกใบรับรอง
ภายในวันที่................เดือน........................ พ.ศ. ................

(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๕
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขอรับใบแทน

ใบอนุญำต

ใบรับรองให้ใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ

เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน............................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต.................................. เลขที.่ ................................ลงวันที่................เดือน....................... พ.ศ. ...............
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เลขที่.........................................ลงวันที่................เดือน....................... พ.ศ. ..............
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.............................................. ...
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร............................................................e-mail.......................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ..................................................................เลขทะเบียน...........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที.่ .............................ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................................
หมู่ที่........................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร...........................................โดยมี........................................................................................................................ .
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่ .............................ตาบล/แขวง....................................................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร..............................................e-mail......................................................
ขอยื่นคาขอรับใบแทน ใบอนุญาต..................................... ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
ในกรณี สูญหาย ถูกทาลาย ชารุดในสาระสาคัญ ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่.......................................................... น.ส. ๓ เลขที่................................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่.......................................................... ส.ค. ๑ เลขที่................................................................
อื่น ๆ ..........................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต................................. ........................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์........................ ..............................................
โดยมี..........................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๒
ข้อ ๒ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
ใบแจ้งความว่าใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าสูญหายของสถานีตารวจแห่งท้องที่
ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าสูญหาย กรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้านั้นสูญหาย
ใบอนุ ญ าตหรือใบรับ รองให้ ใช้ กระเช้าไฟฟ้ า ที่ ถูกท าลายหรือช ารุดบางส่ วน กรณี ที่
ใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้านั้นถูกทาลายหรือชารุดบางส่วน
ใบมอบอ านาจ กรณี ที่ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองให้ ใช้ ก ระเช้ า ไฟฟ้ า มิ ได้ ม า
ยื่นขอด้วยตนเอง
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขอรับใบแทน................................................

หมำยเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ยื่นคาขอทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่................เดือน........................ พ.ศ. ................
(ลงชื่อ).....................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๖
(สำหรับผู้โอน)
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขอโอน

ใบอนุญำต

ใบรับรองให้ใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ

เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน............................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า.................................................................................................................................ผู้ได้รับ
ใบอนุญาต................................... เลขที่.................................ลงวันที่...............เดือน....................... พ.ศ. ...............
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เลขที่.........................................ลงวันที่...............เดือน....................... พ.ศ. ...............
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่........................ตรอก/ซอย.......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่..............................ตาบล/แขวง............................................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์...............................................
โทรสาร...........................................................e-mail.........................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท....................................................................................................... .......
จดทะเบียนเมื่อ..................................................................เลขทะเบียน...........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน............... ...........................................
หมู่ที่........................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต...................... ..............................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร..........................................โดยมี........................................................................ ..................................................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง....................................................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์...............................
โทรศัพท์...............................................โทรสาร................................................e-mail....................................................
ขอยื่นคาขอโอน ใบอนุญาต..................................... ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่..................................................................... น.ส. ๓ เลขที่....................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่..................................................................... ส.ค. ๑ เลขที่....................................................
อื่น ๆ .....................................................................................
ตาบล/แขวง..........................................................................อาเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด..................................................................................รหัสไปรษณีย์........................ ..............................................
โดยมี..........................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

๒
ข้อ ๒ ขอโอน ใบอนุญาต........................................... ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
ให้แก่.....................................................................ผู้รับโอน ตั้งแต่วันที่.............เดือน............................. พ.ศ. ...............
เนื่องจาก...................................................................................................................................................................... .....
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ข้อ ๓ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
คาขอรับโอน
ใบอนุญาต
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า (สาหรับผู้รับโอน)
ใบอนุญาต................................ เลขที่.....................................
ลงวันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ....................
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า เลขที่.........................................
ลงวันที่...............เดือน............................. พ.ศ. ....................
เอกสารอื่น ๆ ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).....................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขอโอน..........................................................

แบบ ขช. ๖
(สำหรับผู้รับโอน)
คำขอรับโอน

ใบอนุญำต

ใบรับรองให้ใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ

เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน................................ พ.ศ. ..............
ข้าพเจ้า............................................................................................................................................
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่.............................ตาบล/แขวง.............................................................อาเภอ/เขต.................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์............. ..................................
โทรสาร..............................................................e-mail.......................................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ...................................................................เลขทะเบียน..........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................ถนน...........................................................
หมู่ที่........................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร..........................................โดยมี..........................................................................................................................
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่..................................ตรอก/ซอย..........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่..............................ตาบล/แขวง...................................................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.....................................................e-mail................................................
ขอยื่นคาขอรับโอน ใบอนุญาต.................................... ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอรับโอน ใบอนุญาต.................................... ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า
เลขที่..........................ลงวันที่.............เดือน................................ พ.ศ. .............. จาก......................................................
..............................................................................ผูโ้ อน ตั้งแต่วันที่................เดือน................................ พ.ศ. ..............
ข้อ ๒ ข้าพเจ้ าได้แนบกรมธรรม์ประกันภั ยเพื่อประกัน ความรับ ผิ ดต่อบุ คคลภายนอกมาเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว (กรณีรับโอนใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า)
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ใบอนุญาต.......................
ใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้า นั้นทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขอรับโอน.....................................................

๒
หมำยเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขดี ฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขอโอนและผู้ขอรับโอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต
ภายในวันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................
๒. แจ้งการอนุญาตให้โอนใบอนุญาตหรือใบรับรองให้ใช้กระเช้าไฟฟ้าแล้ว
เมื่อวันที่...............เดือน........................ พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)......................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง).................................................................

แบบ ขช. ๗
เลขรับที่........................................
วันที่..............................................
ลงชื่อ.............................ผูร้ ับคาขอ

คำขอต่ออำยุใบอนุญำต

ก่อสร้ำง

ดัดแปลง

เขียนที่......................................................................
วันที่..............เดือน........................... พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า............................................................................เจ้าของหรือตัวแทนเจ้าของกระเช้าไฟฟ้า
เป็นบุคคลธรรมดา เลขประจาตัวประชาชน.............................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................ตรอก/ซอย......................................................ถนน............................................................
หมู่ที่...............................ตาบล/แขวง..........................................................อาเภอ/เขต...................................................
จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์............. ..................................
โทรสาร..............................................................e-mail...................................................
เป็นนิติบุคคลประเภท..............................................................................................................
จดทะเบียนเมื่อ..................................................................เลขทะเบียน...........................................................................
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่..............................ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................................
หมู่ที่........................ตาบล/แขวง..............................................อาเภอ/เขต.....................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์...........................โทรศัพท์........................................................
โทรสาร...........................................โดยมี....................................................................................................................... ..
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล อยู่บ้านเลขที่.................................ตรอก/ซอย...........................................................
ถนน.....................................................หมู่ที่ .............................ตาบล/แขวง....................................................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร.....................................................e-mail................................................
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต.....................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กระเช้าไฟฟ้าได้รับอนุญาต....................................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขที.่ .............................................ลงวันที่.....................เดือน................................ พ.ศ. ........................
กาหนดสิ้นอายุใบอนุญาตวันที่...............................เดือน............................................................ พ.ศ. ............................
ที่อยู่เลขที่............................หมู่ที่..............ตรอก/ซอย.............................................ถนน.................................................
ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด............................................
โดย.............................................................เป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ โฉนดที่ดิน เลขที่......................................................
น.ส. ๓ เลขที่............................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่..............................................................
ส.ค. ๑ เลขที่............................................................
อื่น ๆ ..............................................................................
เป็นที่ดินของ.....................................................................................................................................................................

๒
ข้อ ๒ เหตุที่ทาการไม่แล้วเสร็จตามที่ได้รับใบอนุญาต เพราะ..........................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้วถึง...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. .......................
ข้อ ๓ มี.................................................................................................................เป็นผู้ควบคุมงาน
............................................................เป็นผู้ออกแบบ และ...................................................เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
ข้อ ๔ พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหรือหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว ดังต่อไปนี้
สาเนาใบอนุญาตตามข้อ ๑ จานวน..................ฉบับ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จานวน..................ฉบับ
หนังสือรับรองประสบการณ์การทางานของผู้ควบคุมงาน (กรณีผู้ควบคุมงานไม่ใช่วิศวกร)
ใบมอบอานาจ (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตมิได้มายื่นขอด้วยตนเอง)
เอกสารอื่น ๆ ................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
หมำยเหตุ ๑. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
๒. ใส่เครื่องหมาย √ ในช่อง หน้าข้อความที่ต้องการ
๓. ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล หากข้อบังคับกาหนดให้ต้องประทับตรา ให้ประทับตรานิติบุคคลด้วย
หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำที่
๑. จะต้องแจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตภายในวันที่........เดือน................... พ.ศ. ............
๒. ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเงิน.........................................................บาท
(....................................................................) ใบเสร็จรับเงินเล่มที่...........................เลขที่..........................................
ลงวันที่.................เดือน.................................... พ.ศ. ....................
ออกใบอนุญาตแล้ว เลขที่................................ลงวันที่................เดือน........................... พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)....................................................................
(.......................................................................)
(ตาแหน่ง)..............................................................

แบบ นค. ๑
หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน
เขียนที่............................................................................
วันที่...............เดือน............................... พ.ศ. ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า...............................................................................................................
อายุ......................ปี สัญชาติ..........................เลขประจาตัวประชาชน...........................................................................
อยู่บ้านเลขที่..........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน............................................................
หมู่ที่..............................ตาบล/แขวง...........................................................อาเภอ/เขต..................................................
จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์..........................สถานที่ทางาน................................................................
โทรศัพท์..............................................โทรสาร................................................e-mail.....................................................
เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิ ศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร
ประเภท..................................................สาขา.....................................................แขนง...................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน................................................................และขณะนี้ไม่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชา................................................................
มีประสบการณ์ในการทางานในสาขาดังกล่าว.........................ปี
ยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานเพื่อทาการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ตามคาขออนุญาตของ......................................................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่/มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์........................................................
โทรสาร.....................................................โดยมีแผนผังเขตบริเวณประกอบกิจการ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคานวณที่แนบพร้อมคาขออนุญาต (แบบ ขช. ๑) ลงวันที่.............เดือน.............................. พ.ศ. ............
จนกว่าจะทาการแล้วเสร็จ
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
(ลงชื่อ).......................................................... ผู้ควบคุมงาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................... ผู้ขออนุญาต
(..........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................... พยาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................... พยาน
(..........................................................)

แบบ อช. ๑
(ตรำส่วนรำชกำร)
ใบอนุญำต

ก่อสร้ำง

ดัดแปลง

รื้อถอน

เคลื่อนย้ำยกระเช้ำไฟฟ้ำ

เลขที่...................................../.......................................
อนุญาตให้.......................................................................................................เจ้าของกระเช้ าไฟฟ้า
อยู่บ้านเลขที่/มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์.......................................................
โทรสาร......................................................e-mail.....................................................
ข้อ ๑ ทาการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่............................................................. น.ส. ๓ เลขที่..................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่.............................................................. ส.ค. ๑ เลขที่..................................................
อื่น ๆ ..............................................................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................
โดยมี.............................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อ ๒ กระเช้าไฟฟ้าประเภท
เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ เคลื่อนที่ไปตามราง
เคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
น้าหนักบรรทุก...........................กิโลกรัม ความจุของคนโดยประมาณ..................คน จานวนตู้โดยสาร........................ตู้
ระยะทางจากสถานีแรกถึงสถานีสุดท้าย................................เมตร ความสูงของกระเช้าไฟฟ้า................................เมตร
กาลังเครื่องจักรกลขนาด.....................กิโลวัตต์
ทั้ ง นี้ ตามแผนผั ง เขตบริ เ วณประกอบกิ จ การ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคานวณ เลขที่.........................................................................แนบท้ายใบอนุญาตนี้
ข้อ ๓ ผู้ออกแบบและคานวณ.........................................................................................................
ข้อ ๔ ผู้ควบคุมงาน................................................................................................................. ........
ข้อ ๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กาหนดในกฎกระทรวงและข้ อบั ญ ญั ติ ท้ อ งถิ่ น ซึ่ งออกตามความใน
มาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒).........................................................................................................................................
ข้อ ๖ ใบอนุญาตฉบับนี้มีอายุสองปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต
ออกให้ ณ วันที่...............เดือน................................ พ.ศ. ................
(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒

กำรต่ออำยุใบอนุญำต
การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่ ............

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ............

การต่ออายุใบอนุญาต
ครั้งที่ ............

ให้ต่ออายุใบอนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาต

ให้ต่ออายุใบอนุญาต

ฉบับนี้จนถึง

ฉบับนี้จนถึง

ฉบับนี้จนถึง

วันที่.......เดือน................. พ.ศ. ......... วันที่.......เดือน................. พ.ศ. ......... วันที่.......เดือน................. พ.ศ. .........
โดยมีเงื่อนไข...................................... โดยมีเงื่อนไข...................................... โดยมีเงื่อนไข......................................
.......................................................... .......................................................... ..........................................................
(ลายมือชื่อ)........................................ (ลายมือชื่อ)........................................ (ลายมือชื่อ)........................................
ตาแหน่ง............................................. ตาแหน่ง............................................. ตาแหน่ง.............................................
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

........../.............../................

........../.............../................

........../.............../................

๓
คำเตือน
๑. ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นคาขอภายในสามสิบวันก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
๒. กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิก
การเป็ น ผู้ ค วบคุม งาน ให้ มี ห นั งสื อ แจ้ งให้ เจ้าพนั ก งานท้ อ งถิ่น ทราบ ทั้ งนี้ ไม่ เป็ น การกระทบถึ งสิ ท ธิแ ละหน้ าที่
ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องระงับ
การดาเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับส่งมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

แบบ อช. ๒
(ตรำส่วนรำชกำร)
ใบรับรองให้ใช้กระเช้ำไฟฟ้ำ
เลขที่...................................../.......................................
ใบรับรองฉบับนี้ออกให้เพื่อแสดงว่า.................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่/มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..............................................
หมู่ที่.........................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต...................................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..............................โทรศัพท์......................................................
โทรสาร.......................................................e-mail.....................................................
ได้ดาเนินการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง
เคลื่อนย้ายกระเช้าไฟฟ้า
โดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต เลขที่..........................................................................................................................
ข้อ ๑ กระเช้าไฟฟ้า ตั้งอยู่
โฉนดที่ดิน เลขที่........................................................... น.ส. ๓ เลขที่.............................................................
น.ส. ๓ ก. เลขที่...........................................................
ส.ค. ๑ เลขที่..............................................................
อื่น ๆ ...........................................................................
ตาบล/แขวง.............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์......................
โดยมี..............................................................................................................เป็นผู้ครอบครองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ข้อ ๒ กระเช้าไฟฟ้าประเภท
เคลื่อนที่ไปตามลวดเกลียวโลหะ เคลื่อนที่ไปตามราง
เคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันด้วยระบบไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
น้าหนักบรรทุก..........................กิโลกรัม ความจุของคนโดยประมาณ.....................คน จานวนตู้โดยสาร......................ตู้
ระยะทางจากสถานีแรกถึงสถานีสุดท้าย................................เมตร ความสูงของกระเช้าไฟฟ้า................................เมตร
กาลังเครื่องจักรกลขนาด.....................กิโลวัตต์
ทั้ ง นี้ ตามแผนผั ง เขตบริ เ วณประกอบกิ จ การ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
และรายการคานวณ เลขที่.........................................................................แนบท้ายใบรับรองนี้
ข้อ ๓ โดยมี...........................................................................................เป็นผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้า
ข้อ ๔ ใบรับรองฉบับนี้มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบรับรอง
ออกให้ ณ วันที่..............เดือน................................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

๒
คำเตือน
กรณีที่มีการเปลี่ยนผู้ควบคุมกระเช้าไฟฟ้าต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นด้วย

เลม่ ๑๓๘ ตอนที่ ๕๓ ก

หนา้ ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกาหนดให้ กระเช้า ไฟฟ้ า
เป็นอาคาร และเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เพื่อให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภั ย
รวมทั้ ง ก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน หรื อ เคลื่ อ นย้ า ย
การอนุ ญ าตให้ ใช้ การตรวจสอบ มาตรฐานการรั บน้ าหนัก ความปลอดภั ย และคุ ณสมบั ติ ข องวั สดุหรือ
อุปกรณ์ที่จาเป็นเกี่ยวเนื่องกับกระเช้าไฟฟ้า ตลอดจนกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมและกาหนดแบบคาขออนุ ญ าต
แบบใบอนุญาต และแบบอื่นใดที่จะใช้ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวง จึงจาเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

