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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 15:36
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจา
พนักงานทองถิ่น ตามมาตรา๓๙ ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตาม
แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปFนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา
๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่
ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการ
ดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณ
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
ขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย
เอกสาร
คาธรรมเนียมและรับใบรับแจง
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการแจง
3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ

4) การพิจารณา

ตรวจสอบการใชประโยชนNที่ดนิ ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและมีหนังสือแจงผูยืน่ แจง
ทราบ

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
หมายเหตุ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
7 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

35 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน จํานวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) แบบการแจงดัดแปลงอาคาร
1
0
ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
และกรอกขอความใหครบถวน
2) ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสราง
1
0
อาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
(เอกสารในสวน
ชุด

ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)
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3) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

4)

5)

6)

7)
8)

9)

10)

เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูแจงไมใชเจาของที่ดนิ ตองมี
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินให
กอสรางอาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตใหใชที่ดนิ และประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดนิ และประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมี
หนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมปR
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปFน
นิติบุคคล)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ(กรณีกอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออก
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปSตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออก
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเปFนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผูประ
กอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
0
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจง
ดัดแปลงอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

อาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน)

11) หนังสือยินยอมเปFนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผูควบคุมการกอ สราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปFนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปSตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
12) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
13) รายการคํานวณโครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒทิ ี่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุก
แผน
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่กอสรางดวย
วัสดุถาวรและทนไฟเปFนสวนใหญ)
กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูใน
บริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรงสัน่ สะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับน้าํ หนักความ
ตานทานความคงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 2550 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณการ
ออกแบบโครงสราง

14) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65
ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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ไดวิศวกรผูคํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม
15) กรณีอาคารที่เขาขายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ตองมีระยะของคอนกรีต
ที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
16) แบบแปลนและรายการคํานวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟ\า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติมสํา
หรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))

19) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบระบบป\องกัน
เพลิงไหม (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปFนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

20) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ํา
เสียและการระบายน้ําทิ้ง (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

22) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟตN
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปFน
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ (เอกสาร
ในสวนของ
ผูออกแบบ))

16. คาธรรมเนียม
เปGนไปตามหลักเกณฑ>ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตการแจงดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปFนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
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4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตNแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณN จีนาคํา
สมบูรณN ใจเย็น

