
คูมือสําหรับประชาชน 
กระบวนงาน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:36  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม/ ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน  โทร 044-756470 โทรสาร 
044-756471 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (ไมมีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน
ตามมาตรา๓๙ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ิน
กําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงได
แจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจง
มาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันท่ีได
ออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวา
การดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่น
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ไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง 
 

1 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 
 

7 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 
 

35 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามท่ีเจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด
และกรอกขอความ
ใหครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือใบ
รับแจงกอสราง
อาคารเดิมท่ีไดรับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอมเจาของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูแจงไมใช
เจาของท่ีดินตองมี
หนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวน
ขยาย) พรอม
เง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของ
ท่ีดิน (กรณีเจาของ
ท่ีดินเปนนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

หนังสือยนิยอมให
ชิดเขตท่ีดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร) 

8) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

10) 

หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

11) 
หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

12) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิ
ท่ีอยูของสถาปนิก
และวิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

13) 

รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานท่ีกอสรางชื่อ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารท่ีกอสราง
ดวยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเปนสวน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใหญ) กรณีอาคาร
บางประเภทท่ี
ตั้งอยูในบริเวณท่ี
ตองมีการคํานวณ
ใหอาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหวได
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

14) 

กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 65 
ksc. หรือคา fc’> 
173.3 ksc. ให
แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือได

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูคํานวณ
และผูขออนุญาต
ลงนาม 

15) 

กรณีอาคารท่ีเขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ี
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

18) 
หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําท้ิง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของ
ผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลทาเยี่ยม  โทร 044-756470 โทรสาร 044-756471 www.tayiumcity.go.th 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
 


