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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง : 
   1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522   

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน    0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด    0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด    0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 07/08/2558    14:04  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) 
 ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
           ผู ใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถ่ินก็ได โดยการแจ้งต
อเจ าพนกังาน      ท องถ่ินตามมาตรา 39 ทว ิเม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินตรวจพบใน 
                 ภายหลงัวา่ผู้แจ้ง/.... 



2/9 
 

ภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา  39 ทว ิให้เจ้าพนกังาน
ท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่ดงักลา่ว
และภายใน 120 วนั นบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา  39 ทว ิ หรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการดดัแปลงอาคารตามท่ีได้แจ้ง
ไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการดดัแปลงอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา  39  ทว ิ ไมถ่กูต้องตามบทบญัญตัิแหง่พระราชบญัญัตนีิ ้
กฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี
หนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งดดัแปลงอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบ 
รับแจ้ง 

1 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 

7 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 

35 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม      45     วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 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 (กรณีนิติบคุคล) 

 
 
 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งดดัแปลงอาคาร
ตามท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดและกรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

2) ใบอนญุาตหรือใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคารเดมิท่ีได้รับ
อนญุาต 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 
ขนาดเท่าต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรอง
ส าเนาทกุหน้ากรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดนิ 

 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อตุสาหกรรมหรือใบอนญุาตฯ
ฉบบัตอ่อายหุรือใบอนญุาตให้
ใช้ท่ีดนิและประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผงัท่ีดนิแนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

5) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมี
หนงัสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้มอบและผู้ รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มี
อ านาจลงนามแทนนิตบิคุคล
ผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

7) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดิน
ตา่งเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

8) หนงัสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิสถาปนิก) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

9) หนงัสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

10) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุ
งานของวิศวกรผู้ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (กรณีอาคารท่ีต้องมี
วิศวกรควบคมุงาน) 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

11) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุ
งานของสถาปนิกผู้ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคมุ
งาน) 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

12) แผนผงับริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและคณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

 

- 5 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

13) รายการค านวนโครงสร้างแผ่น
ปกระบช่ืุอเจ้าของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ีก่อสร้างช่ือ
คณุวฒุิท่ีอยูข่องวิศวกร 
ผู้ค านวณพร้อมลงนามทกุแผน่          
(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารท่ีก่อสร้างด้วยวสัดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้ 
อยูใ่นบริเวณท่ีต้องมีการ 
ค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหว
ได้ตามกฎกระทรวงก าหนดการ
รับน า้หนกัความต้านทานความ
คงทนของอาคารและพืน้ดินท่ี
รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสัน่สะเทือนของแผน่ดนิไหว
พ.ศ. 2550  ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

14) กรณีใช้หนว่ยแรงเกินกวา่คา่ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใช้คา่ fc > 65 
ksc. หรือคา่ fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่คงแข็งแรงของ
วสัดท่ีุรับรองโดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้
ขออนญุาตลงนาม 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 
 พ.ศ. 2540  ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไมน้่อยกวา่ท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

16) แบบแปลนและรายการค านวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 33  
(พ.ศ. 2535) 

- 5 0 ชดุ (แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 
33 (พ.ศ. 2535) 

17) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

18) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

19) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกนั
เพลิงไหม้ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

20) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบดั
น า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

21) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

22) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม      0    บาท 
หมายเหตุ    - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน   ส านกังานเทศบาลต าบลปราณบรีุ  เลขท่ี   999  หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาน้อย 

อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77120  โทร. 0-3265-1812 
หมายเหตุ   - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
         - 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


