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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
5. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
7. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการดัดแปลงอาคาร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ

หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ 67 ที่ว่าการอาเภอพระประแดงชั้น 3 อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130/
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ (ติดต่อ กองช่าง (02) 818 - 5226 ต่อ 15)

8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนิ นการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นต้อ งออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้ า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๓๙ ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าว และภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรื อ รายการคานวณของอาคารที่ไ ด้ ยื่ นไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถู ก ต้อ งตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ ง
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พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว
9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคาร จ่าย 1 วัน
ค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน

35 วัน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
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10. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
11.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กาหนด และ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือ ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1
ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนาม
รับรองสาเนา ทุก
หน้า กรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอม

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อานาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30
บาท พร้อม
สาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
สาเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชน และ
สาเนาทะเบียน

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม
ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
7)
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
8) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
9) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
10)
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม 1
0
ชุด
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
11) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ 1
0
ชุด
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
12)
คุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถาปนิก
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

70
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายการคานวณ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
โครงสร้าง แผ่น
ของผู้ออกแบบ)
ปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคาร
ชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
13)
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น้าหนัก ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
ที่
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คานวณ การ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วย
1
0
ชุด
แรงเกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือ
ค่า fc’ >
173.3 ksc. ให้
14) แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คานวณและผู้
ขออนุญาต ลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมี
15) ระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่กาหนดใน
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

72
ที่

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
กฎกระทรวง
หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการ
ทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้ประกอบการ
ขออนุญาต
แบบแปลนและ
รายการคานวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

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

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
วิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
20) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน้าเสียและ
การระบายน้าทิ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
21) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
22) ควบคุม ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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12.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 13. หมายเหตุ
-

