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คู่มอื สำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:00
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717 โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)
หมำยเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.)

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น93
กาหนดเพื่อเปพนหลัก านการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง
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ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามทีร่ ะบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ง
ให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับ
แต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินกี้ ฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา
39ทวิทราบโดยเร็ว
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงำนที่
บริกำร
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย
1 วัน
(องค์กรปกครอง
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
1)
ที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
2)
แจ้ง
ที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ 7 วัน
(องค์กรปกครอง
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ที่จะดาเนินการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างอาคาร)
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
3)
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ย่นื แจ้งทราบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

35 วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)
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13. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
บัตรประจาตัว
0
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยืน่
ภำครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสำร
แบบการแจ้งก่อสร้าง อาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
กาหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดนิ ลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า
กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดนิ ต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดนิ ให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดนิ และประกอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนติ บิ ุคคล)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

4)

5)

6)

7)

8)

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดนิ แนบท้าย
(กรณีอาคารอยูใ่ น
นิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อานาจต้องมีหนังสือ
มอบอานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดนิ (กรณี
เจ้าของที่ดนิ เปพนนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดนิ ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดนิ )
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเปพนผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒสิ ถาปนิก)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที่

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเปพนผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒวิ ศิ วกร)
หนังสือยินยอมเปพนผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนา
9) ใบอนุญาตเปพนผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปพนผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
10) ใบอนุญาตเปพนผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและ
11)
คุณวุฒทิ ี่อยูข่ อง
สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
รายการคานวณ
12) โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

อาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟ
เปพนส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตัง้ อยู่ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทานความ
คงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คานวณการออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกิน กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
13) fc > 65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุ

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

0

หน่วยนับ
เอกสำร

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที่

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

ที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วศิ วกรผู้
คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่าย ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หมุ้ เหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
14) เหล็กไม่นอ้ ยกว่าที่
กาหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ
รายการคานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
15) กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
17) วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน

16)

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒวิ ศิ วกร)
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ที่

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

รำยกำรเอกสำรยืน่
เพิ่มเติม

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

วิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและ
18) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒวิ ศิ วกร)

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
19) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียและ
การระบายน้าทิง้
(ระดับวุฒวิ ศิ วกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
20) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดับ
วุฒวิ ศิ วกร)

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
21) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

1

0

ชุด

-

หมำยเหตุ
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เปพนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ))
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15. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ.
2522
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ -

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 103 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7594-8764 , 0-7594-8717 โทรสาร 0-7594-8717 ต่อ 12
หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 0-7594-8764 , 0-7594-8717
3. ทางไปรษณีย์ (ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 103 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
4. ตูร้ ับฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย)

17.

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
18. หมำยเหตุ
-

