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คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหมอํ่าเภอกาญจนดษิฐ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน : การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตาํบลท่าทองใหมอํ่าเภอกาญจนดิษฐ์จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง : 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ : ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45  วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการ   องค์การบริหารส่วนตําบลท่าทองใหม่ 

อําเภอกาญจนดิษฐ์  จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

0-7737-9769 / ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด)  

ตงัแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงต อ            

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวเิม่ือผูแจงไดดําเนนิการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตาม

แบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนัน้ภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงาน

ทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไว ใน

มาตรา 39ทว ิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนนิการแกไขใหถูกตองหรอืครบถวนภายใน 7 วัน

นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120 วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต

วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไว

แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิ

ไมถูกตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญัตนิี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้

หรอืกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสอืแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเรว็ 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนแจ้งดดัแปลงอาคารจ่าย

คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ทีดินตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนที

7 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อืนทีเกียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ.จดัสรรทีดนิฯ 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจ้งผู้ยืนแจ้งทราบ 

35 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถินใน

พืนทีทีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

      ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง

ดดัแปลงอาคาร

ตามทีเจ้าพนกังาน

ท้องถินกําหนดและ

กรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือใบรับ

แจ้งก่อสร้างอาคาร

เดิมทีได้รับอนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

3) 

โฉนดทีดิน น.ส.3 

หรือ ส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบั 

ทกุหน้าพร้อม

เจ้าของทีดนิ 

ลงนามรับรองสําเนา

ทกุหน้ากรณีผู้แจ้ง

ไมใ่ช่เจ้าของทีดนิ

ต้องมีหนงัสือ

ยินยอมของเจ้าของ

ทีดินให้ก่อสร้าง

อาคารในทีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนญุาตฯ 

ฉบบัตอ่อายหุรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนญุาตให้ใช้

ทีดินและประกอบ

กิจการ (สว่นขยาย) 

พร้อมเงือนไขและ

แผนผงัทีดนิแนบ

ท้าย (กรณีอาคาร 

อยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

5) 

กรณีทีมีการมอบ

อํานาจต้องมีหนงัสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชน

สําเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้ รับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

6) 

บตัรประจําตวั

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อํานาจลงนามแทน

นิติบคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของทีดิน 

(กรณีเจ้าของทีดิน

เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

7) 
หนงัสือยินยอมให้

ชิดเขตทีดินตา่ง

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตทีดนิ) 

อาคาร) 

8) 

หนงัสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็น 

ผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบัวฒิุ

สถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนงัสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนงัสือยินยอมเป็นผู้

ควบคมุงานของ

วิศวกรผู้ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารทีต้องมี

วิศวกรควบคมุงาน) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

11) 

หนงัสือยินยอมเป็นผู้

ควบคมุงานของ

สถาปนิกผู้ควบคมุ

การก่อสร้างพร้อม

สําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารทีต้องมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผงับริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ทีมีลายมือชือพร้อม

กบัเขียนชือตวั

บรรจงและคณุวฒิุที

อยู่ของสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

13) 

รายการคํานวณ

โครงสร้างแผ่นปกระบุ

ชือเจ้าของอาคารชือ

อาคารสถานที

กอ่สร้างชอืคณุวฒิุที

อยูข่องวิศวกรผู้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คํานวณพร้อมลงนาม 

ทกุแผน่ (กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที

กอ่สร้างด้วยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็นสว่น

ใหญ่) กรณีอาคาร

บางประเภททีตงัอยู่

ในบริเวณทีต้องมีการ

คํานวณให้อาคาร

สามารถรับ

แรงสนัสะเทือนจาก

แผ่นดินไหวได้ตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับนําหนกั

ความต้านทานความ

คงทนของอาคารและ

พืนดินทีรองรับอาคาร

ในการต้านทาน

แรงสนัสะเทือนของ

แผ่นดินไหว พ.ศ. 

2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการออกแบบ

โครงสร้าง 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกวา่คา่ทีกําหนด

ในกฎกระทรวงฉบบั

ที 6 พ.ศ. 2527 เช่น

ใช้คา่ fc > 65 ksc. 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือคา่ fc’> 173.3 

ksc. ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการทดสอบ

ความมนัคงแขง็แรง

ของวสัดทีุรับรองโดย

สถาบนัทีเชือถือได้

วิศวกรผู้คํานวณและ

ผู้ขออนญุาตลงนาม 

15) 

กรณีอาคารทีเข้า

ขา่ยตาม

กฎกระทรวงฉบบัที 

48 พ.ศ. 2540 ต้อง

มีระยะของคอนกรีต

ทีหุ้มเหลก็เสริมหรือ

คอนกรีตหุ้มเหลก็ไม่

น้อยกวา่ทีกําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอตัรา

การทนไฟจาก

สถาบนัทีเชือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณงาน

ระบบของอาคาร

ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเติมสาํหรับกรณี

เป็นอาคารสงูหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ (เอกสารใน

สว่นของผู้ออกแบบ)) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

17) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ (ระดบั

วฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

และวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกนัเพลิงไหม้ 

(ระดบัวฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ระบบบําบดันําเสีย

และการระบายนําทงิ 

(ระดบัวฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 
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ที 
รายการเอกสารยืน

เพมิเตมิ 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

21) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนงัสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต์ (ระดบัวฒิุ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน

เพิมเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องคก์ารบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่อําเภอกาญจนดษิฐ์ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

0-7737-9769 www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

1) แบบ ข4 คําขออนญุาตดดัแปลงหรือใช้ทีจอดรถ 

- 

 

2) หนงัสือยินยอมให้ทําการปลกูสร้างอาคารชิดเขตทีดนิ 

- 

 

3) แบบน4 หนงัสือรับรองของผู้ควบคมุงาน 

- 

 

4) หนงัสือมอบอํานาจ 

- 

 

5) หนงัสือยินยอมเจ้าของทีดิน 

- 

 

 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันทีพมิพ์ 23/07/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลท่าทองใหม ่

อําเภอกาญจนดษิฐ์ 

จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


