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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:  เทศบาลเมืองพิชัย  อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:36  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานที่ใหบริการ ติดตอดวยตนเอง ณ เทศบาลเมืองพิชัย งานธุรการ กองชาง (ชั้น 1) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง โทรศัพท  ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕   
โทรสาร  ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘   
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรบัใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๓๙ ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนนิการแจงแลวเจาพนกังานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลงัวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรอืไมครบถวนตามที่ระบไุวในมาตรา ๓๙ ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสัง่ดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
ดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไว
ตามมาตรา ๓๙ ทวิไมถูกตองตามบทบญัญัติแหงพระราชบญัญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบญัญัตทิองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินีห้รอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนกังานทองถิ่นมหีนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ ทวิทราบ



2/11 
 

โดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรบั
แจง 
 

1 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 
 

7 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 
 

35 วัน กองชาง 
เทศบาลเมอืงพิชัย 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 
- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 
- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดและกรอก
ขอความให
ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบบัทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมหีนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประกอบกจิการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบั
ตออายุหรอื
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกจิการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

ดัดแปลงอาคาร) 

5) 

กรณีที่มกีารมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรบัมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

7) 

หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจง

ดัดแปลงอาคาร) 

8) 

หนังสือรบัรอง
ของสถาปนกิ
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) 

หนังสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

11) 
หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของสถาปนกิผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

12) 

แผนผังบรเิวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

13) 

รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรบั
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

14) 

กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรอืคา 
fc’> 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 



8/11 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รบัรองโดย
สถาบันทีเ่ชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

15) 

กรณีอาคารทีเ่ขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตทีหุ่ม
เหล็กเสรมิหรือ
คอนกรีตหุมเหลก็
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวฒุิวิศวกร) 

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 
(ระดับวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลงิไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิง้ 
(ระดับวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

22) 
หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเตมิสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 
(ระดับวฒุิวิศวกร) 

หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  รองเรียน ณ ชองทางที่ยื่นคําขอ 
หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมอืงพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง   
หมายเหต-ุ 

3) ชองทางการรองเรียน  โทรศัพท :  ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕  
หมายเหต-ุ 

4) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.pichaicity.go.th 
หมายเหต-ุ 

5) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต-ุ  (เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th/ตูปณ.๑๑๑๑ 
เลขที่ ๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 

  
 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

วันที�พมิพ์ 21/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูม่ือบนเวบ็ไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย นางนวรัตน์  ศิริผดั 

อนุมัติโดย นายบญุสง่  สมพงษ์ 

เผยแพร่โดย นายวรกมล  ตนับตุร 
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