
 

 

งานที่ให้บริการ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ   งานกองช่าง 
 
 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล จ านวน 1 ชุด 

เอกสารส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
1. แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอกข้อความให้ครบถ้วน

(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)จ านวน 1 ฉบับ 
2. ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง

อาคาร)จ านวน 1 ชุด 
3. โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา

ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) จ านวน 1 ชุด 

4. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร)จ านวน 1 ชุด 

5. กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ
(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) จ านวน 1 ชุด 

6. บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งดัดแปลง
อาคาร) จ านวน 1 ชุด 

7. นังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) (เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งดัดแปลงอาคาร) จ านวน 1 ชุด 

8. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

10. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)จ านวน 1 ชุด 



 

 

11. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 
จ านวน 1 ชุด 
12. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 
13. รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความต้านทานความคงทนของ
อาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ .ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 
14. กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ
ค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

15. กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันทีเ่ชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

16. แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

17. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

18. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร) (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

19. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิง
ไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

20. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการ
ระบายน้ าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร) (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 



 
 
21. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 
22. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
(เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) จ านวน 1 ชุด 

สถานที่ติดต่อยื่นค าขอ  

-  กองช่างเทศบาลต าบลสันทราย 

- โทรศัพท์ : 053-346873-4 ต่อ 111 
- โทรสาร : 053-346873-4 ต่อ 116 
- เว็บไซต์ : http://www.sansaifang.go.th 
 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
 1.ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้
แตกต่างไปจากที่ใด้รับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบธพ.น4. 
 2.ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมือง กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 3.แผนผังบริเวณแหล่งก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ.2552 
 
ระยะเวลา 
 ใช้ระยะเวลา ไม่เกิน 42 วัน 
 
ค่าธรรมเนียม 
 ไม่เสียค่าธรรมเนียม 
การรับเรื่องร้องเรียน 
 ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 
 ส านักปลัดเทศบาลต าบลสันทราย โทรศัพท์ : 053-346873-4 ต่อ 102 หัวหน้าส านักปลัด  
ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

http://www.sansaifang.go.th/


 



 



 



 


