
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทอง

ถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลัง

วาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมี

อํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวและภายใน

120 วัน นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไว ถาเจา

พนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ

รายการคํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงให 

ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 

(หมายเหตุ: -) 

กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน

ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจงดัดแปลงอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร)) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 

2 วัน - 

 



ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (กองชางอบต.บางเตยในพื้นที่ท่ีจะดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร)) 

3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทํา

ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของเชน

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร)) 

7 วัน - 

 

4) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู

ย่ืนแจงทราบ 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

ดัดแปลงอาคาร)) 

35 วัน - 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจงดัดแปลงอาคารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและ

กรอกขอความใหครบถวน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

4) 

 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 

 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ

ท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของท่ีดินตองมี

หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยู

ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 

 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 

บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 

 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติ

บุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

9) 

 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขต

ท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

11) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

12) 

 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

13) 

 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

14) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

 พรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและวิศวกร

ผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

15) 

 

รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุช่ือเจาของอาคารช่ืออาคาร

สถานที่กอสรางช่ือคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุก

แผน  (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทท่ีต้ังอยูใน

บริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก

แผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความตานทาน

ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน

แรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2550 ตองแสดงรายละเอียดการ

คํานวณการออกแบบโครงสราง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

16) 

 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ใหแนบ

เอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย

สถาบันท่ีเช่ือถือไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

17) 

 

กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตองมี

ระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่

กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก

สถาบันท่ีเช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

18) 

 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผูออกแบบระบบไฟฟา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร

ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

23) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผูออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

24) 

 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง1ชุด 

สําเนา0ชุด 

หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย 9/99 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย))) 

2) จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 

 

ชื่อกระบวนงาน:(ใสช่ือกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ช่ือหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ:(ใสช่ือก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พ้ืนที่ใหบริการ:(ใสพื้นท่ีใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 




