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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว   
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  

ถนนเทศบาล 2 ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000  
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22 
โทรสาร 0-3724-2702  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ  - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท องถิ่นก็ได ้โดยการแจ้งต อเจ้าพนักงานท องถิ่น
ตามมาตรา  39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด  เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น  ภายในวันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบ             
ในภายหลังว่า  ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้อง  หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา  39 ทวิ                     
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน  7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า  การดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา  39 ทวิ  ไม่ถูกต้อง  ตามบทบัญญัติ                        
แห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง                
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทว ิทราบโดยเร็ว 
 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง  
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 
 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน กองช่าง  
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

7 วัน กองช่าง  
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ 
ด าเนินการ
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

 
หมายเหตุ 

ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
 

35 วัน กองช่าง  
เทศบาลเมือง
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
      ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง
ดดัแปลงอาคาร
ตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดนิลง
นามรับรอง
ส าเนาทกุหน้า
กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดนิต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

7) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตท่ีดนิ
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ี
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีต้องมี
สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการค านวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบช่ืุอ
เจ้าของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนาม 
ทกุแผน่  (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้าง
ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้
อาคารสามารถ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับ
แรงสัน่สะเทือน
จากแผน่ดนิไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
ก าหนดการรับ
น า้หนกัความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพืน้ดนิท่ี
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสัน่สะเทือน
ของแผน่ดนิไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
ค านวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวา่คา่ท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คา่ fc > 
65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทดสอบความ
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรับรอง
โดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้วิศวกร
ผู้ค านวณและผู้
ขออนญุาตลง
นาม 

15) 

กรณีอาคารท่ีเข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กไมน้่อยกวา่
ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบบัท่ี 33  
(พ.ศ. 2535) 

(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ าบดัน า้เสียและ
การระบายน า้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนดัดแปลงอาคาร                                                                                                
(1)  อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
0.50 บาท                                                                                                                                                       
(2)  อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท                                                                                                              
(3)  อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 
(4)  อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน 500 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท                                                                                  
(5)  พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ คิดตามพื้นที่ของ ที่จอดรถ        
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท                                                                   
(6)  ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท                                                                                           
(7)  อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง หรือ ท่อระบายน้ า รั้ว หรือ ก าแพง รวมทั้งประตูรั้ว หรือ
ก าแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท  
หมายเหตุ  - 
  

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ ส านักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)  
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1491 ต่อ 22  โทรสาร 0-3724-2702    
4) ศูนย์ด ารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)  

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      แบบฟอร์มหนังสือแจ้งตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วก าหนด   

 
19. หมายเหตุ 
        - 

 
 

http://www.sakaeocity.go.th/


 

 
หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทว ิ
 
                                                                               เขียนที ่                                       .                    

  

                                                               วันที่           เดือน                        พ.ศ.            .             
 

เรียน                                           เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

  

 ข้าพเจ้า                                                       เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
 [  ]  เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี                     ตรอก/ซอย                                  . 
ถนน                                           หมู่ที ่                    ต าบล/แขวง                                 .    
อ าเภอ/เขต                                   จังหวัด                                  .                                  
 [  ]  เป็นนิติบุคคลประเภท                                     จดทะเบียนเมื่อ                          . 
เลขทะเบียน                         มีส านักงานตั้งอยู่เลขท่ี               ตรอก/ซอย                             . 
ถนน                        หมู่ที่        ต าบล/แขวง                       อ าเภอ/เขต                              .  
จังหวัด                      โดย                                          เป็นผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง 
อยู่บ้านเลขท่ี                     ตรอก/ซอย                           ถนน                         หมู่ที ่         . 
ต าบล/แขวง                            อ าเภอ/เขต                              จังหวัด                             .  
 

 

มีความประสงค์จะท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร   
โดยไม่ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 

 

ข้อ 1  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร.  
ทีบ่้านเลขท่ี                     ตรอก/ซอย                            ถนน                         หมู่ที ่          . 
ต าบล/แขวง                              อ าเภอ/เขต                             จงัหวัด                             .  
โดย                                                                       เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขท่ี 
น.ส.3 เลขที/่ส.ค. 1 เลขที่                      เป็นที่ดินของ                                                       . 
 

 

ข้อ 2  เป็นอาคาร. 
          (1)  ชนิด                        จ านวน                 เพ่ือใช้เป็น                             .   
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                 คัน 
          (2)  ชนิด                        จ านวน                 เพ่ือใช้เป็น                             .  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                 คัน 
          (3)  ชนิด                        จ านวน                 เพ่ือใช้เป็น                             .  
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                 คัน 
 

 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 

/ข้อ 3.......... 
 

 



- 2 - 
 

     ข้อ 3  โดยมี 
 (1)                                      เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ   
 (2)                                      เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน  
 (3)                                      เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง   
 (4)                                      เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง   
 (5)                                      เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ  

                                            และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้  
 (6)                                      เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ  

                                            และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้   
 (7)                                      เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย  

                                            และการระบายน้ าทิง้ 
 (๘)                                      เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบ าบัดน้ าเสีย  

                                            และการระบายน้ าทิง้ 
 (9)                                      เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
 (10)                                    เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์ 
 (11)                                    เป็นวิศวกรผู้ด าเนินการตรวจสอบงานออกแบบ 

                                            และค านวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร  
ตามส าเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้ 
 ข้อ 4  ก าหนดแล้วเสร็จใน           วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคาร เมื่อ                                   และจะแล้วเสร็จเมื่อ                                      .          
 ข้อ 5  ข้าพเจ้าขอช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
จ านวน                    บาท (                                                            ) 
 ข้อ 6  พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 
          [  ]  (1)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จ านวน 5 ชุด ๆ ละ                แผ่น 
          [  ]  (2)  รายการค านวณโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2528) จ านวน 1 ชุด ๆ ละ             แผ่น 
          [  ]  (3)  แบบและรายการค านวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน  
เพลิงไหม้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
           [  ]  (4)  แบบและรายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้งในอาคารสูง  
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
          [  ]  (5)  แบบและรายการค านวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
          [  ]  (6)  แบบและรายการค านวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ          
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
          [  ]  (7)  หนังสือรับรองว่า เป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร 
หรือผู้ควบคุมงานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) จ านวน            ฉบับ  
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      [  ]  (8)  ส าเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและค านวณอาคาร 
หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน             ฉบับ 
      [  ]  (9)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนา 
ถูกต้องแล้ว จ านวน                ฉบับ 
      [  ]  (10)  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มี 
อ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้แจ้งที่หน่วยงาน ซึ่งมีอ านาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน  6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคล
เป็นผู้แจ้ง) 
       [  ]  (11)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทน  
นิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จ านวน                 ฉบับ 
      [  ]  (12)  หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนแจ้งแทน)
จ านวน                  ฉบับ   
      [  ]  (13)  ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่               ที่จะท าการก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว 
จ านวน                  ชุด 
      [  ]  (14)  ส าเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที ่                      ที่จะใช้เป็นที่จอดรถ 
ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน             ชุด 
      [  ]  (15)  หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคนหรือส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง ออกให้ 
ไม่เกิน 6 เดือน ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล 
เจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว จ านวน               ฉบับ (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น) 
      [  ]  (16)  หนังสือยืนยันที่จะท าการรื้อถอนอาคารเดิม หรือส าเนาค าขออนุญาตหรือ 
หนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคาร ส าเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิม 
จะต้องรื้อถอนอยู่ในบริเวณท่ีจะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) 
      [  ]  (17)  หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะท าการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน  
เคลื่อนย้าย ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จ านวน       ฉบับ (ถ้ามีโปรดระบุ                             )  
                     [  ]  (18)  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                  . 
.                                                                                                                         . 
 

                    จึงเรยีนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

                                                                        ขอแสดงความนบัถือ 
  
                                                      (ลายมือชื่อ)                                 ผู้แจ้ง 
                                                                   (                                 )           
 
 
 
 
 

หมายเหตุ   (1)  ข้อความใดทีไ่ม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
               (2)  ใส่เครื่องหมาย  /  ในช่อง  [  ]  หนา้ข้อความที่ต้องการ 
 


