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คู่มือส ำหรับประชำชน :  กำรแจ้งดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจง้  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 1)  พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ      45     วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1) สถานทีใ่ห้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง  

139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 

โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 17 
โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะดดัแปลงอาคารโดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยการแจง้ต่อเจา้พนักงาน
ทอ้งถ่ินตามมาตรา 39 ทว ิเม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที่เจา้
พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัที่ไดรั้บแจง้ในกรณีที่เจา้พนักงานทอ้งถ่ิน
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 39 
ทวิ ให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7 วนันับแต่
วนัที่ไดรั้บแจง้ค  าสัง่ดงักล่าวและภายใน 120 วนันับแต่วนัที่ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39 ทวิหรือนับแต่วนัที่
เร่ิมการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจง้ไวถ้้าเจา้พนักงานทอ้งถ่ินได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจง้ไว้
แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39 
ทวไิม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินที่ออกตามพระราชบญัญติั
น้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมีหนังสือแจง้ขอ้ทกัทว้งให้ผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวิทราบ
โดยเร็ว 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่แจง้ดดัแปลงอาคาร 
จ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจง้ 
 

1 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล 
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

2) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
เอกสารประกอบการแจง้ 
 

2 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล 
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

3) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจดัท าผงั
บริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยั
ในการเดินอากาศเขตปลอดภยัทาง
ทหารฯและพรบ.จดัสรรที่ดินฯ 

7 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล 
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
แบบแปลนและมีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่
แจง้ทราบ 
 
 

35 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล 
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ 
จงัหวดัชยัภูมิ 

 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบการแจง้ดดัแปลงอาคารตามที่
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

2) ใบอนุญาตหรือใบรับแจง้ก่อสร้าง
อาคารเดิมที่ไดรั้บอนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด - 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เท่าตน้ฉบบัทุกหนา้พร้อมเจา้ของ
ที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหนา้
กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้งมี
หนงัสือยนิยอมของเจา้ของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายหุรือ
ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผงัที่ดินแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

5) กรณีที่มีการมอบอ านาจตอ้งมี
หนงัสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนส าเนาทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผูม้อบและผูรั้บ
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบา้นของผูมี้อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของที่ดิน (กรณีเจา้ของที่ดินเป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

7) หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตที่ดินต่าง
เจา้ของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู ้
แจง้ดดัแปลงอาคาร) 

8) หนงัสือรับรองของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดบัวฒิุ
สถาปนิก) 

9) หนงัสือรับรองของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม (ระดบัวฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

10) หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงาน
ของวศิวกรผูค้วบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตอ้งมีวศิวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

11) หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงาน
ของสถาปนิกผูค้วบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตอ้งมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

12) แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนทีมี่ลายมือช่ือ
พร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจงและ
คุณวฒิุที่อยูข่องสถาปนิกและวศิวกร
ผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

13) รายการค านวณโครงสร้างแผน่ปก
ระบุช่ือเจา้ของอาคารช่ืออาคาร
สถานที่ก่อสร้างช่ือคุณวฒิุทีอ่ยูข่อง
วศิวกรผูค้  านวณพร้อมลงนามทุก
แผน่ (กรณีอาคารสาธารณะอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พเิศษอาคารที่ก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยูใ่นบริเวณ
ที่ตอ้งมีการค านวณใหอ้าคาร
สามารถรับแรงสัน่สะเทือนจาก
แผน่ดินไหวไดต้ามกฎกระทรวง
ก าหนดการรับน ้ าหนกัความ
ตา้นทานความคงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดินไหวพ.ศ. 2550 ตอ้งแสดง
รายละเอียดการค านวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 

14) กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่ค่าที่
ก  าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใชค้่า fc > 65 ksc. 
หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ใหแ้นบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มัน่คงแขง็แรงของวสัดุที่รับรองโดย
สถาบนัที่เช่ือถือไดว้ศิวกรผูค้  านวณ
และผูข้ออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

15) กรณีอาคารที่เขา้ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตอ้งมีระยะของคอนกรีตที่หุม้เหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุม้เหล็กไม่นอ้ย
กวา่ที่ก  าหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอตัราการทนไฟจาก
สถาบนัที่เช่ือถือไดป้ระกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

16) แบบแปลนและรายการค านวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

17) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ระดบั
วฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

18) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒิุ
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

19) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

20) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียและ
การระบายน ้ าทิ้ง (ระดบัวฒิุวศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

21) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒิุ
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

22) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ระดบัวฒิุ
วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิ่เศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 

2522 
 
หมำยเหตุ - 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)  ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง   

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170  
โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 17 โทรสาร 0 4483 9313 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

          ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

 
 

 


