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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: กองช่าง องค์การบริหารสว่นตําบลนาทราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 1) 

 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญตัท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 

15:36  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานทีใ่ห้บริการ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

1) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผ�ูใดจะดดัแปลงอาคารโดยไม�ย่ืนคําขอรับใบอนญุาตจากเจ�าพนกังานท�องถ่ินก็ได�โดยการแจ้งต�

อเจ�าพนกังานท�องถ่ินตามมาตรา๓๙ทวิเม่ือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตาม

แบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้า

พนกังานท้องถ่ินมีอํานาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วนันบัแต่วนัท่ีได้รับแจ้งคําสัง่

ดงักลา่วและภายใน๑๒๐วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการดดัแปลงอาคารตามท่ี

ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่าการดดัแปลงอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกูต้องตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวงหรือข้อบญัญัติท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญัตินีห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมี

หนงัสือแจ้งข้อ 

ทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเร็ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

รายละเอียดของขัน้ตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจ้งดดัแปลงอาคารจ่าย

คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 
 

1 วนั กองช่าง (
 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

2) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั กองช่าง (
 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

3) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

7 วนั กองช่าง (
 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 

 
 

35 วนั กองช่าง (
 

องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะ

ดําเนินการ

ดดัแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

หน่วยนับ
เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน ที่ หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยนับ
เอกสาร  

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา ที่ หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้ง

ดดัแปลงอาคาร

ตามท่ีเจ้า

พนกังานท้องถ่ิน

กําหนดและ

กรอกข้อความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

2) ใบอนญุาตหรือ

ใบรับแจ้ง

ก่อสร้างอาคาร

เดมิท่ีได้รับ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดนิลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า

กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดนิต้อง

มีหนงัสือยนิยอม

ของเจ้าของท่ีดนิ

ให้ก่อสร้าง

อาคารในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

4) ใบอนญุาตให้ใช้ - 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

5) กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

6) บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

7) หนงัสือยนิยอม

ให้ชิดเขตท่ีดนิ

ตา่งเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้แจ้งดดัแปลง

อาคาร) 

8) หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบั

วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

9) หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 

10) หนงัสือยนิยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารท่ี

ต้องมีวิศวกร

ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

11) หนงัสือยนิยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารท่ีต้องมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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12) แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนท่ีมี

ลายมือช่ือพร้อม

กบัเขียนช่ือตวั

บรรจงและ

คณุวฒุิท่ีอยูข่อง

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 

13) รายการคํานวณ

โครงสร้างแผน่

ปกระบช่ืุอ

เจ้าของอาคารช่ือ

อาคารสถานท่ี

ก่อสร้างช่ือ

คณุวฒุิท่ีอยูข่อง

วิศวกรผู้ คํานวณ

พร้อมลงนามทกุ

แผน่          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารท่ีก่อสร้าง

ด้วยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

สว่นใหญ่) กรณี

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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14) กรณีใช้หนว่ยแรง

เกินกวา่คา่ท่ี

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใช้คา่ fc > 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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15) กรณีอาคารท่ีเข้า

ขา่ยตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุ้ม

เหลก็เสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหลก็ไมน้่อยกวา่

ท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัท่ี

เช่ือถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ) 
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16) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

17) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

18) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

19) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น
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20) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บําบดันํา้เสียและ

การระบายนํา้ทิง้ 

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

21) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา (ระดบั

วฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 

22) หนงัสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลฟิต์ (ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพิ่มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ)) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0  บาท 

หมายเหตุ - 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

ช่องทางการร้องเรียน ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย  

อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nasai.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ :  0 7576 4101 ต่อ 4 

3. ทางไปรษณีย์  ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (กองช่าง) หมู่ที ่1 ตําบลนาทราย อําเภอเมือง 

นครศรีธรรมราช จงัหวดันครศรีธรรมราช 80280 

4. ศูนย์รบัเร่ืองราวร้องทกุข์ ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาทราย (โทร. 0 75764 1011 ต่อ 2)  

5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 

  
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  
 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตวัอยา่งการกรอกแบบฟอร์ม ได้ท่ี www.nasai.go.th หวัข้อ ข้อมลูสําหรับ

ประชาชน 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย อภิชาต.ิ วงษา 

อนุมัตโิดย สนิิทธ์ิบญุสทิธ์ิ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

http://www.nasai.go.th/

