
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานที่ใหบริการ  : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรังกระทรวงมหาดไทย 
 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจา

พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ  เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลว  เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจง

ตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจา

พนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ี

ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือ

ครบถวนภายใน 7 วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังดังกลาว และภายใน 120 วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจง

ตามมาตรา 39 ทวิ  หรือนับแตวันท่ีเร่ิมการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไว  ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจ

พบวาการดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ

คํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไวตามมาตรา 39 ทวิ  ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 

หรือขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมี

หนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 
0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคาร จายคาธรรมเนียม และรับใบรับแจง 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

1 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด 

 จังหวัดตรัง 
 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจงผูยื่นแจงทราบ 
(หมายเหตุ: -) 

35 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบการแจงดัดแปลงอาคารตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด และ
กรอกขอความใหครบถวน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา  กรณีผูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

9) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน) 
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) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

15) 
 

รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่กอสราง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู ของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน  (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่กอสรางดวย
วัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยูใน
บริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผนดินไหวได ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก ความ
ตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 
 

- 

16) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมี
ระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไมนอยกวา
ที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

19) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ผูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 
 
 
 
 
 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20    

โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 



 

 

ช่ือกระบวนงาน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 


