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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
๑. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีใ่ ห้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
๕. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
๗. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ ๔๕ วัน
๙. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐
จานวนคาขอที่มากที่สุด ๐
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด ๐
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คู่มือประชาชนการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ เทศบาลตาบลก้านเหลือง
อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑๕/๐๗/๒๐๑๕ ๑๑:๕๗
๑๑. ช่องทางการให้บริการ
๑) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ ๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีทเี่ จ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้
แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า
การดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยนื่
ไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ที่

ประเภทขั้นตอน

๑)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

๑ วัน

-

๒)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

๒ วัน

-

๓)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
๗ วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ

-

๔)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

๓๕ วัน

ระยะเวลาดาเนินการรวม ๔๕ วัน
๑๔. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
๑) บัตรประจาตัว
๐
๑
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา)
๒) หนังสือรับรองนิติ ๐
๑
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
บุคคล
ที่
๑)

๒)
๓)

๔)

๕)

๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้งดัดแปลง
อาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
และกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง ก่อสร้างอาคารเดิมที่
ได้รับอนุญาต
โฉนดที่ดินน.ส.๓ หรือ ส.ค.๑ ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ ินและ ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ทดี่ ิน
และประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องมีหนังสือมอบอานาจ

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
๑
๐
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)
๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)
(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

๐

๑

ชุด

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
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รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ติดอากรแสตมป์ ๓๐
บาทพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
๖) บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น
นิติบุคคล)
๗) หนังสือยินยอมให้ชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
๘) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถาปนิก)
๙) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
๑๐) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
ที่

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ
อาคาร)

-

๐

๑

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
๑๑) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของสถาปนิก
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต่ ้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
๑๒) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๐
(พ.ศ.๒๕๒๘)
๑๓) รายการคานวณ
โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ตอ้ งมี
การคานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกาหนดการ
รับน้าหนักความ
ต้านทานความคงทนของ
อาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการ
ที่

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวพ.ศ.
๒๕๕๐ ต้องแสดง
รายละเอียดการคานวณ
การออกแบบโครงสร้าง
๑๔) กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ ๖
พ.ศ. ๒๕๒๗ เช่นใช้ค่า
fc > ๖๕ ksc. หรือค่า
fc’> ๑๗๓.๓ ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คานวณและผู้
ขออนุญาตลงนาม
๑๕) กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับที่
๔๘ พ.ศ. ๒๕๔๐ ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่
กาหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต
๑๖) แบบแปลนและรายการ
คานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕)
ที่

๑๗) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

หมายเหตุ

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ปรับอากาศ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร

๑๘) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิวศิ วกร)

๑

๐

ชุด

๑๙) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

๑

๐

ชุด

๒๐) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน้าเสียและการ
ระบายน้าทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
๒๑) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

-

๑

๐

ชุด

-

๑

๐

ชุด

๒๒) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

๑

๐

ชุด

หมายเหตุ
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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๑๖. ค่าธรรมเนียม
๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่าธรรมเนียม๐ บาท
หมายเหตุ ๑๗. ช่องทางการร้องเรียน
๑) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (๑. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
๒. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐)
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวางกรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐)
๔. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖)
๒) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
๓) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๗๕๐
(www.tessabankanluang.go.th)
หมายเหตุ๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
๑๙. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

๑๗/๐๗/๒๕๕๘
รออนุมัติขั้นที่ ๒ โดยสานักงานก.พ.ร.
(OPDC)
เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท.
-

