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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

 21/05/2558 15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นกไ็ดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา ๓๙ ทวเิม่ือผู้แจ้งได้ดำเนนิการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนกังาน
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ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเปน็หลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นมาตรา ๓๙ ทว ิให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมอีำนาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาดำเนนิการแกไ้ขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วนัที่ไดร้ับแจ้ง

คำสั่งดังกล่าวและภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนัที่ได้ออกใบรับแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรือนับแต่วนัที่เริ่มการดดัแปลง

อาคารตามที่ได้แจง้ไวถ้้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ไดแ้จ้งไวแ้ผนผังบริเวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ

แห่งพระราชบัญญัตินีก้ฎกระทรวงหรือขอ้บัญญัติทอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้

เจ้าพนักงานท้องถิ่นมหีนังสือแจ้งขอ้ทกัท้วงให้ผู้แจง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิทราบโดยเร็ว 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ที่ดนิตามกฎหมาย

ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานทีก่่อสร้างจดัทำผัง

บริเวณแผนที่สังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

7 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

4) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผู้ยื่นแจง้ทราบ 

35 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมาย

เหตุ 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ้งดัดแปลงอาคาร

ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กำหนดและกรอกขอ้ความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้ง

ก่อสร้างอาคารเดิมที่ไดร้ับ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนาดเท่าต้นฉบับทกุหน้าพร้อม

เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง

สำเนาทุกหน้ากรณีผู้แจง้ไม่ใช่

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ

ยนิยอมของเจ้าของทีด่ินให้

ก่อสร้างอาคารในที่ดนิ 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ทีด่ินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้

ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 

(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดนิแนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

5) 

กรณทีี่มีการมอบอำนาจต้องมี

หนังสือมอบอำนาจติดอากร

แสตมป ์30 บาทพร้อมสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนสำเนา

ทะเบียนบ้านหรือหนงัสือ

เดินทางของผู้มอบและผู้รับ

มอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

6) 

บัตรประจำตัวประชาชนและ

สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มี

อำนาจลงนามแทนนติิบุคคล

ผู้รับมอบอำนาจเจ้าของที่ดนิ 

(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนติิ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

7) 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตทีด่ิน

ต่างเจ้าของ (กรณกี่อสร้าง

อาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้แจ้ง

ดัดแปลงอาคาร) 

8) 
หนังสือรับรองของสถาปนกิ

ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิสถาปนิก) 

9) 

หนังสือรับรองของวศิวกร

ผู้ออกแบบพร้อมสำเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุม

งานของวศิวกรผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสำเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุม

งานของสถาปนกิผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสำเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนกิ

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนที่มี

ลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัว

บรรจงและคณุวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนกิและวศิวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

13) 

รายการคำนวณโครงสร้างแผ่น

ปกระบุช่ือเจ้าของอาคารช่ือ

อาคารสถานทีก่่อสร้างช่ือ

คุณวุฒิที่อยู่ของวศิวกรผู้

คำนวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร

พเิศษอาคารที่ก่อสร้างด้วย

วัสดถุาวรและทนไฟเปน็ส่วน

ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภท

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ

คำนวณให้อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดนิไหว

ได้ตามกฎกระทรวงกำหนดการ

รับน้ำหนกัความต้านทานความ

คงทนของอาคารและพื้นดนิที่

รองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสั่นสะเทอืนของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ต้องแสดง

รายละเอียดการคำนวณการ

ออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

14) 

กรณใีช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่

กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่

6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 

65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 

ksc. ใหแ้นบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความม่ันคง

แข็งแรงของวัสดุที่รบัรองโดย

สถาบันทีเ่ช่ือถือได้วิศวกรผู้

คำนวณและผู้ขออนุญาตลง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

นาม 

15) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมีระยะของ

คอนกรตีที่หุ้มเหลก็เสริมหรือ

คอนกรตีหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่

กำหนดในกฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอัตราการทนไฟ

จากสถาบันที่เช่ือถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและรายการคำนวณ

งานระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบปรับ

อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงูหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน

เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบบำบัด

น้ำเสียและการระบายน้ำทิง้ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต ์

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ของผู้ออกแบบ)) 

 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     - 

19. หมายเหตุ 

     - 
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