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ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร
เรื่อง กําหนดแบบที่ใช้ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี
และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการ
ที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา ๓๒
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบเพื่อใช้ในการดําเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ และมาตรา ๓๙ ตรี
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ และกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑๐)
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ในกรณีการแจ้งการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เพื่อให้เจ้าพนักงานท้อ งถิ่นและผู้ที่มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายใช้ปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ ทวิ
และมาตรา ๓๙ ตรี แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะกรรมการควบคุมอาคารจึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้กําหนดแบบหนังสือแจ้ง แบบหนังสือรับรอง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบใบรับแจ้ง
และแบบหนังสือแจ้งข้อทักท้วง ตามมาตรา ๓๙ ตรี ตามแบบท้ายประกาศ ดังนี้
(๑) แบบหนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ ให้ใช้แบบ ยผ. ๑
(๒) แบบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๖) และ (๗) ให้ใช้แบบ ยผ. ๒
(๓) แบบหนังสือรับรองการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑๐) (กรณีเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มหรื อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย

เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๒๕๑ ง

หน้า ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘

การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒)
ให้ใช้แบบ ยผ. ๓
(๔) แบบใบรั บ แจ้ ง การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี
ให้ใช้แบบ ยผ. ๔
(๕) หนังสือแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี
(กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ) ให้ใช้แบบ ยผ. ๕
ข้อ ๒ ให้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการให้ ข้ อ มู ล และการแจ้ ง สิ ท ธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียงตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑๐)
เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ดังนี้
(๑) ผู้ที่ประสงค์จะดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือ ดําเนินโครงการหรือ กิจการ
ที่เข้าข่ายเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ หากจะดําเนินการโดยการแจ้ง
การก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ
ก่อนดําเนินการแจ้งการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร จะต้องปิดประกาศเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการหรือ กิจการดังกล่า วและแจ้งสิ ทธิ ในการแสดงความคิด เห็ นต่อ เจ้ าพนั กงานท้ อ งถิ่น แก่บุ คคล
ที่อยู่บริเวณข้างเคียงโดยเปิดเผย ณ บริเวณที่จะก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ในตําแหน่งที่สังเกตได้ชัดเจน
โดยง่ายตลอดเวลา ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการล่วงหน้าก่อนดําเนินการแจ้งการก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร
ไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน
(๒) ในการปิดประกาศตาม (๑) ให้ติดป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า
๒.๔๐ เมตร โดยอย่างน้อยให้แสดงข้อมูลดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อโครงการหรือกิจการ เจ้าของและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้
(ข) รายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะของโครงการหรือกิจการ เช่น ชนิด ประเภท ขนาด
พื้นที่ใช้สอย จํานวน และที่ตั้งของอาคารที่จะก่อสร้าง หรือดัดแปลง ระยะเวลาดําเนินการ
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(ค) แจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
(ง) วัน/เดือน/ปี ที่ปิดประกาศ
(๓) ในกรณีที่มีผู้แสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเกี่ยวกับโครงการหรือกิจการดังกล่าว
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนําความคิดเห็นนั้นไปพิจารณาประกอบการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไปด้วย
ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
มณฑล สุดประเสริฐ
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร

แบบ ยผ. ๑
เลขรับที่.............................
วันที่..................................
ลงชื่อ................. ผู้รับการแจ้ง

หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
________________
เขียนที่............................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. ..............
เรียน................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า...................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย.........................ถนน....................................
หมู่ที่............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................จดทะเบียนเมื่อ...................................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่..........................ตรอก/ซอย........................................
ถนน...........................หมู่ที่..................ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด..................................โดยมี......................................................เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
อยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย....................................ถนน............................................หมู่ที่.....................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................................
มีความประสงค์จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทําการ
 ก่อสร้างอาคาร
 ดัดแปลงอาคาร
 รื้อถอนอาคาร
ที่บ้านเลขที่................................ ตรอก/ซอย.......................................ถนน...................................หมู่ที่................
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด................................................
โดย................................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑
เลขที่.............................................................เป็นที่ดินของ....................................................................................

-๒ข้อ ๒ เป็นอาคาร
(๑) ชนิด....................................จํานวน............................เพื่อใช้เป็น............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(๒) ชนิด....................................จํานวน............................เพื่อใช้เป็น............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
(๓) ชนิด....................................จํานวน............................เพื่อใช้เป็น............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน.............................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ ๓ โดยมี
 ..............................................................เป็นสถาปนิกผูอ้ อกแบบ
 ..............................................................เป็นสถาปนิกผูค้ วบคุมงาน
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้าง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบ
และคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้

-๓–
ข้อ ๔ กําหนดแล้วเสร็จใน.......................วัน โดยจะเริ่มก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่...............................................................และจะแล้วเสร็จวันที่................................................................
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
จํานวน....................................................บาท (......................................................................................)
ข้อ ๖ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
 (๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน
ที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อ
พร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร และชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร
จํานวน ๕ ชุด ชุดละ....................แผ่น
 (๒) รายการคํานวณโครงสร้างของอาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน ที่ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๒๘)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อ
ของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน ๑ ชุด ชุดละ....................แผ่น
 (๓) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้
ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับ
ระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันเพลิงไหม้
จํานวน....................ชุด ชุดละ....................แผ่น
 (๔) แบบและรายการคํ า นวณระบบบํ า บั ด น้ํ า เสี ย และการระบายน้ํ า ทิ้ ง ในอาคารสู ง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อ
ของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง จํานวน....................ชุด
ชุดละ....................แผ่น
 (๕) แบบและรายการคํ า นวณระบบประปาในอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ.๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และคํานวณระบบประปา จํานวน....................ชุด ชุดละ....................แผ่น
 (๖) แบบและรายการคํ า นวณระบบลิ ฟ ต์ ใ นอาคารสู ง หรื อ อาคารขนาดใหญ่ พิ เ ศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕)ฯ ซึ่งลงลายมือชื่อพร้อมกับระบุชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบ
และคํานวณระบบลิฟต์ จํานวน....................ชุด ชุดละ....................แผ่น
 (๗) สําเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผู้ควบคุมงาน
ซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว จํานวน....................ฉบับ
 (๘) หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกร แล้วแต่กรณี จํานวน..................ฉบับ

-๔-

 (๙) หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคาร และผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร ซึ่งรับรองว่า
ตนเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคาร แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งรับรองว่าการออกแบบอาคาร และการออกแบบและคํานวณอาคารดังกล่าว ถูกต้องตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สําหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ
คนชรา หรือผู้สูงอายุตามที่กฎหมายกําหนดให้รับรองการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอํานวย
ความสะดวกนั้นด้วย ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๖) จํานวน....................ฉบับ
 (๑๐) หนัง สื อ รั บ รองของผู้ ค วบคุ ม งาน ซึ่ งรั บ รองว่ า จะควบคุ ม การก่ อ สร้ าง ดั ด แปลง
หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้องตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตามที่ได้แจ้งไว้
และที่ได้มีการแก้ไขตามข้อทักท้วง หรือดําเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๗) จํานวน....................ฉบับ
 (๑๑) หนังสือรับรองการตรวจสอบงานออกแบบและคํานวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
ในกรณีอาคารที่จะก่อสร้างหรือดัดแปลงนั้น เป็นอาคารชนิดหรือประเภทที่กําหนดให้ต้องมีการตรวจสอบ
งานออกแบบและคํานวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑ ทวิ จํานวน....................ฉบับ
 (๑๒) หนังสื อ แสดงการให้ ค วามเห็นชอบรายงานการวิ เ คราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อ ม
หรื อ รายงานการวิ เ คราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ในกรณี ที่ เ ป็ น อาคารในโครงการหรื อ กิ จ การ
ซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้ อ งต้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ แล้ ว แต่ ก รณี
จํานวน.....................ฉบับ
 (๑๓) หนังสือรับรองจากผู้แจ้ง พร้อมเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิ
ในการแสดงความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือการดําเนินโครงการหรือกิจการ ในกรณีที่อาคารที่จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือดําเนินโครงการหรือกิจการ
เป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แต่อาคารดังกล่าว
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารกําหนด จํานวน...................ฉบับ
 (๑๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน.....................ฉบับ
 (๑๕) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจ
ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอํานาจรับรองออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
จํานวน....................ฉบับ

-๕-

 (๑๖) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามหรือผู้แทน
นิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จํานวน....................ฉบับ
 (๑๗) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนา
ทะเบี ย นบ้ า นของตั ว แทนผู้ แ จ้ ง ซึ่ ง รั บ รองสํ า เนาถู ก ต้ อ งแล้ ว (กรณี ก ารมอบอํ า นาจให้ ผู้ อื่ น แจ้ ง แทน)
จํานวน...................ฉบับ
 (๑๘) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่...........................................................................
ที่จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน..................ชุด
 (๑๙) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ เลขที่..........................................................................
ที่จะใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว
จํานวน..................ชุด
 (๒๐) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (๑๘) และหรือ (๑๙) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดง
วัตถุประสงค์และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมีการรับรองออกให้ไม่เกิน ๖ เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรอง
สําเนาถูกต้องแล้ว (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น) จํานวน...................ฉบับ
 (๒๑) หนังสือยืนยันที่จะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือแจ้ง
จะรื้อถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิมจะต้องรื้อถอน
อยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) จํานวน....................ฉบับ
 (๒๒) หลั กฐานการขออนุ ญาตเกี่ ยวกั บอาคารที่ จะทํ าการก่ อสร้ าง/ดั ดแปลง/รื้ อ ถอน
ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จํานวน....................ฉบับ (ถ้ามีโปรดระบุ.......................................................)
 (๒๓) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)....................................................
(....................................................)
ผู้แจ้ง
หมายเหตุ (๑) ข้อความใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ยผ. ๒
หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคํานวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๖) และ (๗)
________________
เขียนที่..................................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า………………………...................................................อายุ…….........…..ปี สัญชาติ…...............………
อยู่บ้านเลขที่……....…......………ตรอก/ซอย……..……......….................…….ถนน………….........….........….........…...…
หมู่ที่.........................ตําบล/แขวง…...............................................อําเภอ/เขต………....................………........……..
จังหวัด……....................……………โทรศัพท์……...............…...………....ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร/ให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถาปนิกประเภท……………..................................................สาขา...............................................................
แขนง…………..........................................ตามใบอนุญาตเลขที่ทะเบียน…....………….........................................
และขณะนี้ ไ ม่ ไ ด้ ถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ดั ง กล่ า ว และไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การแจ้ ง เวี ย นชื่ อ
ตามมาตรา ๔๙ ทวิ ขอรับรองว่า
(๑) ข้าพเจ้า
 เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
 เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้าง
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ/ระบบระบายอากาศ/ระบบป้องกันเพลิงไหม้
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
 เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
 เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า

-๒ตามหนังสือแจ้งของ……………….......…………...............................ซึ่งประสงค์จะทําการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร
/รื้อถอนอาคาร…………..........ชั้น จํานวน…….………หลัง เพื่อใช้เป็น…………........................................................
ที่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย………….....................……….ถนน………...................................หมู่ที่.................
ตําบล/แขวง……............………...........อําเภอ/เขต…………..….........................จังหวัด……………...............................
โดยไม่ยื่นคําขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
(๒) ข้าพเจ้าในฐานะ
 ผู้ออกแบบอาคาร ขอรับรองว่าเป็นผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารและการออกแบบอาคาร
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สําหรับอาคารที่ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชรา หรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้
จากอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น
 ผู้ อ อกแบบและคํ า นวณอาคาร ขอรั บ รองว่ า เป็ นผู้ รั บ ผิด ชอบงานออกแบบอาคารและ
การออกแบบและคํา นวณอาคารถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สําหรับอาคาร
ที่ต้องจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ คนชราหรือผู้สูงอายุ ตามที่กฎหมายกําหนด
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวกนั้น
 ผู้ควบคุมงาน ขอรับรองว่าจะควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารนั้น ให้ถูกต้อง
ตามแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํ า นวณตามที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ แ ละที่ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ข
ตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง หรื อดํ าเนิ นการให้ เป็ นไปตามบทบั ญญั ติ แห่ งพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวงและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นหลักฐาน ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ
(ลายมือชื่อ)………………..........................................วิศวกร/สถาปนิก
(……………….......................................) ผู้รับรอง
(ลายมือชื่อ)……………….......................................ผู้แจ้ง
(……………….......................................)
(ลายมือชื่อ)……………….......................................พยาน
(……………….......................................)
(ลายมือชื่อ)……………….......................................พยาน
(……………….......................................)
หมายเหตุ (๑) ข้อความที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ยผ. ๓
หนังสือรับรองการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยูบ่ ริเวณข้างเคียงตามมาตรา ๓๙ ทวิ (๑๐)
(กรณีเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
แต่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒)

________________
เขียนที่..................................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.............
เรียน.........................................................เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้าพเจ้า....................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................
หมู่ที่...............ตําบล/แขวง.................................. อําเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................
 เป็นนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ..............................................
เลขทะเบียน......................................มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่............................ตรอก/ซอย...................................
ถนน.................................หมู่ที่....................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...................................
จังหวัด.......................................โดย........................................................เป็นผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูแ้ จ้ง
อยู่บ้านเลขที่.....................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.........................................หมู่ที่..................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
ประสงค์จะแจ้งการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เป็นอาคาร…………............ชั้น จํานวน……………หลัง เพื่อใช้เป็น……....................…….........…
ที่บ้านเลขที่……….......…ตรอก/ซอย...................………………….ถนน…………..............................หมู่ที่......................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด...........................................
ซึ่งเข้าข่ายเป็นอาคารที่ไม่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มเบื้ อ งต้ น ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มแห่ ง ชาติ
แต่อาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา ๓๒
ขอรับรองว่า
 ๑. ข้ า พเจ้ า ได้ ดํ า เนิ น การปิ ด ประกาศแจ้ ง ข้ อ มู ล และแจ้ ง สิ ท ธิ ใ นการแสดงความคิ ด เห็ น
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง เกี่ยวกับการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือการดําเนินโครงการ
หรือกิจการที่ ประสงค์ ที่จะแจ้งการก่ อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุ ญาต
จากเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ โดยได้ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขตามที่
คณะกรรมการควบคุมอาคารได้กําหนดไว้แล้ว ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................................พ.ศ. ...........

-๒-

 ๒. พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานแสดงการให้ข้อมูลและการแจ้งสิทธิในการแสดง
ความคิดเห็นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นแก่บุคคลที่อยู่บริเวณข้างเคียง ตามข้อ ๑. มาด้วยแล้ว ดังนี้
(๑) แผนผั ง บริ เ วณโดยสั ง เขปแสดงตํ า แหน่ ง ที่ จ ะก่ อ สร้ า งอาคาร / ดั ด แปลงอาคาร
ที่ มีรายละเอี ยดเกี่ ย วกับ อาคาร และ/หรือ แปลงที่ดิน บริเ วณที่อ ยู่ข้ างเคีย งโดยรอบ
ตําแหน่งที่ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศเผยแพร่ข้อมูล จํานวน...............ชุด /แผ่น
(๒) ภาพถ่ายแสดงการติดตั้งแผ่นป้ายประกาศเผยแพร่ข้อมูล จํานวน...............ชุด /แผ่น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)....................................................ผู้แจ้ง
(....................................................)

หมายเหตุ (๑) ข้อความใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(๒) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ

แบบ ยผ. ๔
ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี
________________
เลขที…่ ……………/…………………..
ได้รับแจ้งจาก……………………………………………….…………………เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่…………….……ตรอก/ซอย……………..….…………ถนน…..……………………..……….
หมู่ที่……………...…ตําบล/แขวง….……………………………………………..อําเภอ/เขต…………………….…..…………….…....
จังหวัด………..……………......................……ดังข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑ ทําการ
 ก่อสร้างอาคาร
 ดัดแปลงอาคาร
 รื้อถอนอาคาร
ที่บ้านเลขที่……………………ตรอก/ซอย……………….…………………..………ถนน………….………………………………….…
หมู่ที่……………...…ตําบล/แขวง….……………………………………………..อําเภอ/เขต…………………….…..…………….…....
จังหวัด………..……………....……ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/ น.ส.๓ เลขที่/ ส.ค.๑ เลขที่……………..…..……………………
เป็นที่ดินของ………………………………………………......…………….
ข้อ ๒ เป็นอาคาร
๒.๑ ชนิด……………………………..จํานวน……………………เพื่อใช้เป็น.………………………...…………….
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว……………………….………..ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จํานวน…………………คัน มีพนื้ ที่………………..………….ตารางเมตร
๒.๒ ชนิด……………………………..จํานวน……………………เพื่อใช้เป็น.………………………...…………….
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว……………………….………..ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จํานวน…………………คัน มีพนื้ ที่………………..………….ตารางเมตร
๒.๓ ชนิด……………………………..จํานวน……………………เพื่อใช้เป็น.………………………...…………….
มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว……………………….………..ตารางเมตร/เมตร ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
จํานวน…………………คัน มีพนื้ ที่………………..………….ตารางเมตร
ข้อ ๓ โดยมี
 ..............................................................เป็นสถาปนิกผูอ้ อกแบบ
 ..............................................................เป็นสถาปนิกผูค้ วบคุมงาน
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคํานวณโครงสร้าง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง

-๒–

 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
 ..............................................................เป็นวิศวกรผู้ดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบ
และคํานวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร
ข้อ ๔ กําหนดแล้วเสร็จใน………….……วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่………………..………………………………….…และจะแล้วเสร็จวันที่……………………………….………………………………
ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ดัดแปลง
(๑) อาคาร จํานวนเงิน……………………………………………………………………………………….บาท
(๒) ท่อระบายน้ํา รั้ว เขื่อน กําแพงหรืออื่นๆ จํานวนเงิน…………………………..….………..บาท
(๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จํานวนเงิน…..…….……………….……………บาท
(๔) ป้าย จํานวนเงิน………………………………………………………..……....................…….….. บาท
(๕) อื่นๆ จํานวนเงิน………………………………………...…………………………………….…………บาท
รวมทั้งสิ้น จํานวนเงิน………………………………………………………………………………..………บาท
ข้อ ๖ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง
อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก
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ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่ม
การก่ อสร้ าง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อถอนอาคาร แล้ วแต่ กรณี หากเจ้า พนั กงานท้ องถิ่ นตรวจพบเหตุ ไม่ ถู กต้อ ง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งดําเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดําเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการ
ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
จะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
(๒) กรณี ที่ แ ผนผั ง บริ เ วณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรื อ รายการคํ า นวณ
ของอาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณ
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
(๓) กรณี ก ารก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามบทบั ญ ญั ติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว
ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิ บวั น
และในระหว่ า งระยะเวลาที่ ผู้ แ จ้ง ดํ า เนิ น การแก้ ไ ขตามหนัง สือ แจ้ง ข้อ ทั กท้ วง ให้ ผู้แ จ้ งระงั บ การก่ อ สร้ า ง
ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารในส่ ว นที่ ไ ม่ ถูก ต้ อ งนั้ น จนกว่ า จะได้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง เว้ น แต่ เ ป็ น การกระทํ า
เพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วงของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดําเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่ เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ กําหนดไว้ในหนั งสือแจ้ งข้อทักท้วงให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคําสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง
ที่ได้ออกไว้และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี
(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มี หนั งสื อแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ
ภายในหนึ่ งร้อ ยยี่ สิ บวั น นับแต่ วัน ที่ ได้ อ อกใบรั บ แจ้ งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือ นั บแต่วัน ที่เริ่ ม การก่อ สร้า ง
ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร แล้ ว แต่ ก รณี ให้ ถื อ ว่ า การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารดั ง กล่ า ว
ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจแจ้งข้อทักท้วง
ได้ตลอดเวลา
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(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรุกล้ําที่สาธารณะ
(๔.๒) กรณี เ กี่ ย วกั บ ระยะ หรื อ ระดั บ ระหว่ า งอาคารกั บ ถนน ตรอก ซอย ทางเท้ า
หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ
(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกําหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้
อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง
ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
ข้อ ๑๐ ห้ามทําการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้
ออกให้ ณ วันที่………..เดือน…………………….…….พ.ศ……………….
(ลายมือชื่อ)………………….…….……….………………...
(…………..………………..…………….…….…..)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้รับแจ้ง

คําเตือน
๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่ง
ระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดําเนินการก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมกับ
ส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว
๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทําการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว
ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบ
การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกําหนด ๓๐ วัน
นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

แบบ ยผ. ๕
(ตราส่วนราชการ)

หนังสือแจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี
(กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ)

________________
………………/…………………..

เขียนที่............................................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ. .............

เรื่อง แจ้งข้อทักท้วงการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร กรณีแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร
โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
เรียน ...............................................................................
อ้างถึง ๑. หนั ง สื อ แจ้ ง การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร โดยไม่ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ยผ. ๑ เลขรับที่......................../.........................
ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ..................
๒. ใบรั บ แจ้ ง การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร โดยไม่ ยื่ น คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าต
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ แบบ ยผ. ๔ เลขรับที่......................../.........................
ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ. ..................
ตามหนังสือแจ้งที่อ้างถึง ๑. ท่านได้ยื่นแจ้งการก่อสร้าง/ ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่น
คําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา ๓๙ ทวิ เป็นอาคารชนิด………………..………………………..
จํานวน……………เพื่อใช้เป็น.……….………………...มีพื้นที่รวมกัน/ความยาว……………………………ตารางเมตร/เมตร
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จํานวน…………………คัน มีพื้นที่….....................…………..ตารางเมตร
ที่เลขที่……………..........ตรอก/ซอย………………………...…………….……ถนน………………….……………………………….
หมู่ที่………..……....…ตําบล/แขวง………………………………..……………อําเภอ/เขต……………………………….……………..
จังหวัด……………………………..…ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ / น.ส. ๓ เลขที่ / ส.ค. ๑ เลขที่…............................……..
เป็นที่ดินของ................................................................................. และเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบแจ้ง
การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร โดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ
แบบ ยผ. ๔ ให้กับท่าน ตามหนังสือที่อ้างถึง ๒. แล้วนั้น
เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบข้อมูล เอกสารและหลักฐาน แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคาร ที่ท่านได้ยื่นแจ้งไว้ โดยพิจารณาตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องแล้ว มีข้อทักท้วงที่จะแจ้งให้ท่านดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง ดังต่อไปนี้
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๑. ข้อมูล เอกสารและหลักฐาน
ให้ท่านดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา......................วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ หากพ้นกําหนด
ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง และมี ก ารก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารแล้ ว เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
จะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดั ดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แ จ้งไว้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง
๒. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณของอาคาร
ให้ ท่ า นดํ า เนิ น การแก้ ไ ขแผนผั ง บริ เ วณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
หรือรายการคํานวณ ให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
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...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา......................วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ หากพ้นกําหนด
ไม่ มี ก ารแก้ ไ ขตามข้ อ ทั ก ท้ ว ง และมี ก ารก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารแล้ ว เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น
จะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรื อดัดแปลง จนแล้ วเสร็จตามที่ได้แ จ้งไว้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

-๓–
๓. การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้
ให้ ท่ า นดํ า เนิ น การก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ รื้ อ ถอนอาคารที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
ให้แล้ วเสร็จภายในระยะเวลา..............วัน นับแต่วันที่ ได้รั บหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบั บนี้ และในระหว่าง
ระยะเวลาที่ ท่านดําเนิ น การแก้ไขตามข้ อทักท้วง ให้ท่ านระงั บการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อรื้อถอนอาคาร
ในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทําเพื่อแก้ไขให้เป็นไปตามข้อทักท้วง
ของเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากพ้นกําหนดไม่มีการแก้ไขตามข้อทักท้วงจะถือว่าท่านไม่ ประสงค์จะก่อสร้าง
ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามที่ได้แจ้งไว้นั้นอีกต่อไป และเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณามีคําสั่งยกเลิก
ใบรับแจ้งที่ได้ออกไว้ และจะดําเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณีต่อไป
อนึ่ง หากท่านไม่เห็นด้วยกับหนังสือแจ้งข้อทักท้วงฉบับนี้ ท่านสามารถใช้สิทธิอุทธรณ์หนังสือ
แจ้งข้อทักท้วงต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบหนังสือแจ้งข้อทักท้วงนี้
ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ โดยยื่นหนังสืออุทธรณ์ผ่าน
...........................................ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อรวบรวมส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)……………………….………..………..……..
(…………………….……………..……….…..)
ตําแหน่ง…………………….....…...………….………
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

 ปิดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ.................................................................อาคาร
เมื่อวันที่ ..... เดือน ........................... พ.ศ. .....

-๔สําหรับเจ้าหน้าที่ส่งหนังสือ
 ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ .... เดือน ................................... พ.ศ. ..........
 ตามใบรับเลขที่ ................... ลงวันที่ .... เดือน ................................... พ.ศ. ..........
 ส่งให้ผู้รับหนังสือรับโดยตรงเมื่อวันที่ .... เดือน ................................... พ.ศ. ..........
(ลายมือชื่อ)…………………….………………..……….…..
(…………………….………………..……….…..)
เจ้าหน้าที่ผู้ส่งหนังสือ
(ลายมือชื่อ)…………………….………………..……….…..
(…………………….………………..……….…..)
ผู้รับหนังสือ

