
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีใหบริการ : กองชาง  เทศบาลตําบลหยวน  อําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา  กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถาม)ี ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปน
หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืน
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไข
ใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําส่ังดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา
๓๙ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารท่ีไดแจง
ไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานท่ีใหบริการ 
เทศบาลตําบลหยวน/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ                                                     
เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทาง
ราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:30 น.                         
(มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจงดัดแปลงอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง 
 

1 วัน เทศบาลตําบลหยวน           
อ.เชียงคําจ.พะเยา 

 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
 

2 วัน เทศบาลตําบลหยวน           
อ.เชียงคําจ.พะเยา 

 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน เทศบาลตําบลหยวน          
อ.เชียงคําจ.พะเยา 

 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ย่ืนแจงทราบ 
 

35 วัน เทศบาลตําบลหยวน         
อ.เชียงคําจ.พะเยา 

 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง  0  ฉบับ 
สําเนา  1  ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ชุด 
สําเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจงดัดแปลงอาคารตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดและ
กรอกขอความใหครบถวน 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของ
ท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารใน
ท่ีดิน 
ฉบับจริง  0  ชุด 
สําเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของ
ท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง  0  ชุด 
สําเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 
 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
11) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา    0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

15) 
 

รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร
สถานท่ีกอสรางชื่อคุณวุฒิท่ีอยูของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน   (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ีกอสราง
ดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ต้ังอยูในบริเวณท่ีตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ
นํ้าหนักความตานทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2550 
ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลง
นาม 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอย
กวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ) 
 
 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
18) 

 
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

20) 
 

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

- 

21) 
 

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

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

23) 
 

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

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
สําเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

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

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
 
 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) เทศบาลตําบลหยวนอ.เชียงคําจ.พะเยา 

 1 หมู 2 ต.หยวนอ.เชียงคําจ.พะเยา  56110 
โทรศัพท  054-452207  โทรสาร 054-452673 
เว็ปไซต   http://www.younlocal.go.th 

2) จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ  ใน
หนวยเดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ :  45.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : สําเนาคูมือประชาชน 30/09/2015 17:02 
 
 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


