
 

 

คูมือสำหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (N) 

หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

    ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่คณะกรรมการ 

ควบคุมอาคารกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนันภายใน 3 วันทําการนับตังแตวันที่ไดรับชําระคาธรรมเนียมและ 

ภายใน 120 วันนับตังแตวันทีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ 

หรือนับแตวันท่ีไดเริ่มการดัดแปลงอาคารตามทีไดแจงไว 

ถาเจาพนักงานทองถินไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

หรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

หรือกฎหมายอ่ืนทีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจง ขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

  

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานที่ใหบริการ 
กองชาง เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 
30240 
โทร 081-8779793 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศกุร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วันทำการ 

 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคาร จายคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร))  

1 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

2) การพิจารณา 2 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 



ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
และออกใบรับแจง  
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร))  

จังหวัดนครราชสีมา 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ 
ดิน 
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัด
ทํา ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เก่ียวของ 
เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร))  

7 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจงผูยื่นแจงทราบ 
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ในพ้ืนที่ที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร))  

35 วันทำการ เทศบาลตำบลกงรถ 
อำเภอหวยแถลง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
1 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
 

0 1 (กรณีบุคคลธรรมดา)  

2 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

0 1 (กรณีนิติบุคคล)  

3 
 

แบบการแจงดัดแปลงอาคารตามที่เจาพนักงานทอง
ถิ่นกําหนด และ กรอกขอความใหครบถวน (แบบ 
ยผ.1) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
4 

 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอ
นุญาตหรือไดรับแจง 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

5 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา 
พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหนา  
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยิน
ยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
 

0 1 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

6 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุต
สาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ 
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย  
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

7 
 

กรณีที่มีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ 
ติดอากรแสตมป 30 บาท 
พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

8 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของผูมีอำนาจลงนามแทนนิ
ติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของที่ดิน  
(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล) 
 

0 1 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

9 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
(กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูแจงดั
ดแปลงอาคาร) 

 

10 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใ
บอนุญาตเปน 
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบและควบคุมงาน) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
11 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใอ
นุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

12 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุ
มการกอสรางพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) (กรณี
อาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

13 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบ
คุมการกอสราง 
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) (กรณี
อาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

14 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 
ที่มีลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2528) 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

15 
 

รายการคํานวณ แผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร 
ช่ืออาคาร สถานที่กอสราง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู 
ของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุกแผน(กรณีอาค
ารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนให
ญ) 
กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีกา
รคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแ
ผนดินไหวได 
ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ำหนักความตานทา

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
น ความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน 
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
ตองแสดงรายละเอียด การคํานวณ 
การออกแบบโครงสราง 
 

16 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรว
งฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. 
หรือ คา fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็ง
แรงของวัสดุทรับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได 
วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

17 
 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 
พ.ศ. 2540 ตอง 
มีระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุมเหล็ก ไมนอยกวา 
ที่กําหนดในกฎกระทรวง 
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก 
สถาบันท่ีเช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
 

1 0 (เอกสารในสวนของผูออก
แบบ) 

 

18 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร
ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

19 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมของวิศวกร ผูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 



 รายการเอกสาร ตัวจริง สำเนา เงื่อนไข  
20 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมของวิศวกร ผูออกแบบระบบไฟฟา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

21 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมและวิศวกร ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

22 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมของวิศวกร 
ผูออกแบบระบบบําบัดนําเสียและการระบายนําทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

23 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมของวิศวกร ผูออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

24 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบ
คุมของวิศวกร ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
 

1 0 (เอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณเีปนอาคารสูง 
หรือ 
อาคารขนาดใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวนของผูออก
แบบ)) 

 

 

คาธรรมเนียม 



ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: (ขึ้นอยูกับขนาดพ้ืนที่และลักษณะอาคาร))  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) เทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 

กองชางเทศบาลตำบลกงรถ อำเภอหวยแถลง  นครราชสีมา 30240 โทร 081-8779793 
หรือ http://www.kongrod.go.th 
 

2) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายดวน 1206 / โทรศพัท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสำหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตศนูยรวมขอมูลการติดตอราชการ 



www.info.go.th 

วันท่ีคูมอืมีผลบังคบัใช: 05/11/2563 


