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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ (ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45
วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิเทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็น
หลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูล หรือยื่น
เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39
ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผัง
บริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและ
รับใบรับแจ้ง

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร
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ระยะเวลำ
ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1 วัน
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
2 วัน
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ

หมำยเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ประกอบการแจ้ง
3)

การพิจารณา

4)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน
และมีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

7 วัน

35 วัน

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

หมำยเหตุ

เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
(ศาลเจ้าโรงทอง) อาเภอวิเศษ
ชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

1)
2)

บัตรประจาตัวประชาชน
หนังสือรับรองนิติบุคคล

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออก จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
0
1
ฉบับ
0
1
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับอนุญาต
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมีหนังสือมอบ
อานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนและสาเนา

2)
3)

4)

5)

6)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
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(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
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ที่

7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
ทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีสถาปนิกควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณ
ที่ต้องมีการคานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกาหนดการรับน้าหนักความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ.
2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณ
การออกแบบโครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3
ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

5

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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(เอกสารในส่วนของผู้แจ้ง
ดัดแปลงอาคาร)
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ))

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้
ขออนุญาตลงนาม
15) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต
16) แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบ
ของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
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หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1.ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6
: 02-299-4000) 3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถ.
พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-2994311-12) 5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ
หมายเหตุ (1.ทาง website (http://www.wisetchaichan.go.th) 2.ทางโทรศัพท์ (0-3563-1405) 3.ทางไปรษณีย์
(เลขที่ 1 ถนนวิเศษ-ผักไห่ ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110))
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
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คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา /
แก้ไข (User)
เทศบาลตาบลวิเศษไชยชาญ อาเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สถ.มท.
-

