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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน โทรศัพท:0-4321-0012 กด 5 เว็บไซต
http://www.banhun.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ๓๙ ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น
กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจง
ไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
ผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน ๑๒๐ วันนับ
แตวันทีไ่ ดออกใบรับแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นได
ตรวจพบวาการดัดแปลงอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของ
อาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙
ทวิ ทราบโดยเร็ว
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12.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจงดัดแปลงอาคาร จาย
คาธรรมเนียม และรับใบรับ
แจง

1 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง

2 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของ เชน ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

35 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร)

13.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
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14.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนด และ
กรอกขอความให
ครบถวน
ใบอนุญาตหรือใบ รับแจงกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาต
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนา พรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา กรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตใหใช ที่ดินและ

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
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ที่

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุ หรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(สวนขยาย)
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อํานาจ ตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
0
1
ชุด
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน

หมายเหตุ
อาคาร)

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)
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รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เปนนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
7) เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
8) เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
9)
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
10)
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
11) หนังสือยินยอม
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ
1
0
ชุด
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
12) บรรจง และ
คุณวุฒิ ที่อยู ของ
สถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ 1
0
ชุด
โครงสราง แผน
ปกระบุชื่อเจาของ
อาคาร ชือ่ อาคาร
สถานที่กอสราง
13) ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคาร
ที่

หมายเหตุ
ของผูออกแบบ)

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
พิเศษ อาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ได ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความ
ตานทาน ความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทานแรง
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณ การ
ออกแบบ
โครงสราง
กรณีใชหนวยแรง 1
0
ชุด
(เอกสารในสวน
เกินกวาคาที่
ของผูออกแบบ)
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
14) ที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือ คา
fc’ > 173.3
ksc. ใหแนบ
ที่

8/10
รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได วิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาต ลงนาม
กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ.
2540 ตองมี
ระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
15)
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
16) อาคาร ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
17) ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ที่

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
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ที่

18)

19)

20)

21)

22)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง

หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น

10/10
ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต
(ระดับวุฒิวิศวกร)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

15.คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 16.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน 99 หมู 10 บานหนองแวง ต.บานหัน อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแกน 40110
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.banhun.go.th)
2. ทางโทรศัพท 0-4321-0012 กด 5 /โทรสาร:0-4321-0012)
2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

