
คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย  
 

 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง  
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด  0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1) สถานที่ให้บริการ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824 /ติดต่อด้วย
ตนเอง  ณ หน่วยงาน ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการ
ก าหนด)  ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้  โดยการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
๓๙ ทวิ  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่
เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผัง
บริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ  
ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย 
ค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง 1 วัน 

กองช่าง 
องค์การบริหารส่วน

ต าบลเพนียด 
 

2 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบ 
การแจ้ง 

2 วัน 
กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

 

3 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ 
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท า
ผัง บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ 
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน 
กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

 

4 การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลน และ 
มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน 
กองช่าง 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลเพนียด 

 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน  
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
 ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน  
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ  
2 หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด  
  
 
 
 
 
 
 

 



 15.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1 แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามท่ี 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

2 ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิม 
ที่ได้รับอนุญาต 

- 0 1 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

3 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับ ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

4 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

5 กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ 
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา 
บัตรประจ าตัวประชาชน  ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ 
อ านาจ 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

6 บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ 
มอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

 
 
 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

7 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 

ของผู้แจ้ง
ดัดแปลง 
อาคาร 

8 หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 
9 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม 

ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 
10 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกร 

ผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 
11 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ

สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม  
(กรณ ีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 

12 แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

13 รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ 
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อ 
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภท 
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงก าหนด 
การรับน้ าหนักความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบ
โครงสร้าง 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 

14 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีกาหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527  
เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 
173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล 
การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ 
ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 

15 กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับ
ที ่48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต 
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง 
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด เอกสาร 
ในส่วน 
ของ

ผู้ออกแบบ 

 
 
 
 
 
 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

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

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร 
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ  (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร 
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมสาหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน 
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0  เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมสาหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัด
น้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0  เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมสาหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

 



ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน 
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน 
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน 
เอกสาร 
สาเนา 

หน่วย 
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมสาหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

22 หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมสาหรับ 

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด 

ใหญ่พิเศษ(เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร  พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 หมายเหตุ - 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง  
  1. ทางอินเทอร์เน็ต  http://www.dpt.go.th  
  2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)  
  3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)  
  4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
  5. ร้องเรียนด้วยตนเอง  
  6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
 2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด  
  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด) 
 3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
  ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
 4) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลเพนียด  หมู่ที่ 7  ต าบลเพนียด  อ าเภอโคกส าโรง  
จังหวัดลพบุรี 15120   โทรศัพท์ ๐๓๖ ๖89 824    

http://www.dpt.go.th/

