
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
๓๙ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพือ่เปน
หลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถกูตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดาํเนินการแกไข
ใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันทีไ่ดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา
๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการดดัแปลงอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารทีไ่ดแจง
ไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถกูตองตาม
บทบัญญตัิแหงพระราชบัญญัตน้ีิกฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตัิน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเร็ว 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
กองชางเทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปางโทร. 
054-225967 ตอ 104/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนทีด่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทาํ
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ยื่นแจงทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

35 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบการแจงดัดแปลงอาคารตามที่เจาพนักงานทองถิน่กําหนดและ
กรอกขอความใหครบถวน 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจงกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทกุหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรบัรองสําเนาทกุหนากรณผีูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของทีด่นิใหกอสรางอาคารใน
ที่ดิน 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรอืใบอนุญาตใหใชทีด่ินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย 
(กรณอีาคารอยูในนิคมอตุสาหกรรม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

7) 
 

กรณทีี่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอาํนาจตดิอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรอืหนังสือเดนิทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

8) 
 

บัตรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิตบิคุคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิตบิคุคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตทีด่ินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูแจงดัดแปลงอาคาร) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
12) 

 
หนังสือยินยอมเปนผูควบคมุงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณอีาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

13) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคมุงานของสถาปนิกผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคมุงาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

14) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตวับรรจงและคุณวฒิุที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

15) 
 

รายการคาํนวณโครงสรางแผนปกระบุช่ือเจาของอาคารช่ืออาคาร
สถานทีก่อสรางช่ือคณุวุฒิที่อยูของวศิวกรผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน   (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่กอสราง
ดวยวัสดถุาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณอีาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณทีต่องมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทอืนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกาํหนดการรบั
นํ้าหนักความตานทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับ
อาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2550 
ตองแสดงรายละเอียดการคาํนวณการออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดทุี่
รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือไดวิศวกรผูคาํนวณและผูขออนุญาตลง
นาม 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

17) 
 

กรณีอาคารทีเ่ขาขายตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรีตทีหุ่มเหล็กเสริมหรอืคอนกรีตหุมเหล็กไมนอย
กวาทีก่าํหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบันที่เช่ือถอืไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารในสวนของผูออกแบบ) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 
 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
19) 

 
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดบัวฒิุวศิวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา (ระดับวฒิุวศิวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม (ระดบัวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง (ระดบัวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา (ระดับวฒิุวศิวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดบัวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต(ุเอกสารที่ตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูออกแบบ)) 

- 

 
คาธรรมเนียม 

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

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลเมืองเขลางคนคร 

(หมายเหต:ุ ( 
 1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.kelangnakorn.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (0 5422 5967 ตอ 104) 
3. ทางไปรษณีย (เทศบาลเมอืงเขลางคนคร (สํานักงานชั่วคราวทีโอท)ี ถนนบุญโยงอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
52000 



ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

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

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัตทิองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่


