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คู่มอืส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซ้าย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ21/05/2558 

15:00  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717  โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)   

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (ไมพ่ักเท่ียง) 

หมำยเหต ุ (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

  

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม

มาตรา 93ทวเิมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแลว้เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ก าหนดเพื่อเปพนหลัก านการแจง้ให้แกผู่้น้ันภายในวันท่ีได้รับแจง้ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง
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ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไวไ้มถู่กต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 39ทวใิห้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่ง

ให้ผู้แจ้งมาด าเนนิการแกไ้ขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแตว่ันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกลา่วและภายใน 120วันนับ

แตว่ันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวหิรือนับแตว่ันท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไวถ้้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้

ตรวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ

อาคารท่ีได้ย่ืนไวต้ามมาตรา 39ทวไิม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ี

ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสอืแจ้งข้อทักทว้งให้ผู้แจ้งตามมาตรา 

39ทวทิราบโดยเร็ว 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นแจ้งกอ่สร้างอาคารจา่ย

ค่าธรรมเนยีมและรับใบรับแจ้ง 

 

1 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสารประกอบการ

แจ้ง 

 

2 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์

ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการ

ผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวข้องเชน่ประกาศ

กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดนิฯ 

 

7 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร) 

4) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

 

35 วัน - (องคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี

ท่ีจะด าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 
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13. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐัผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร 

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร 

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณบุีคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีติบุิคคล) 

 

 

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 

แบบการแจ้งก่อสร้าง

อาคารตามท่ีเจ้า

พนักงานทอ้งถิ่น

ก าหนดและกรอก

ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 

2) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ตน้ฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดนิลงนาม

รับรองส าเนาทุกหนา้

กรณผีู้แจ้งไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดนิต้องมี

หนังสือยนิยอมของ

เจ้าของท่ีดนิให้

ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดนิ

และประกอบกจิการใน

นคิมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับตอ่

อายุหรือใบอนุญาตให้

ใชท่ี้ดนิและประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

กิจการ (ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไขและ

แผนผังท่ีดนิแนบท้าย 

(กรณอีาคารอยูใ่น

นคิมอุตสาหกรรม) 

4) 

กรณท่ีีมีการมอบ

อ านาจต้องมหีนังสือ

มอบอ านาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มี

อ านาจลงนามแทนนิติ

บุคคลผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของท่ีดนิ (กรณี

เจ้าของท่ีดนิเปพนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 

6) 

หนังสือยนิยอมให้ชิด

เขตท่ีดนิต่างเจ้าของ 

(กรณกี่อสร้างอาคาร

ชดิเขตท่ีดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้แจ้งกอ่สร้าง

อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเปพนผู้

ประกอบวิชาชพี

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒสิถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

8) 
หนังสือรับรองของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเปพนผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒวิศิวกร) 

9) 

หนังสือยนิยอมเปพนผู้

ควบคุมงานของวิศวกร

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเปพนผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุม 

(กรณอีาคารท่ีต้องมี

วศิวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยนิยอมเปพนผู้

ควบคุมงานของ

สถาปนิกผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเปพนผู้

ประกอบวิชาชพี

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณอีาคารท่ีต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนท่ีมี

ลายมือชื่อพร้อมกับ

เขียนช่ือตัวบรรจงและ

คุณวุฒท่ีิอยูข่อง

สถาปนิกและวศิวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 

10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

12) 

รายการค านวณ

โครงสร้างแผ่นปกระบุ

ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

อาคารสถานท่ีก่อสร้าง

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยูข่อง

วศิวกรผู้ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผ่น          

(กรณอีาคาร

สาธารณะอาคารพเิศษ

อาคารท่ีก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและทนไฟ

เปพนสว่นใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภทท่ี

ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมี

การค านวณให้อาคาร

สามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจาก

แผ่นดนิไหวได้ตาม

กฎกระทรวง

ก าหนดการรับน้ าหนัก

ความตา้นทานความ

คงทนของอาคารและ

พื้นดินท่ีรองรับอาคาร

ในการต้านทาน

แรงสั่นสะเทือนของ

แผ่นดนิไหวพ.ศ. 

2550 ตอ้งแสดง

รายละเอยีดการ

ค านวณการออกแบบ

โครงสร้าง 

13) 

กรณใีชห้นว่ยแรงเกิน

กว่าค่าท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้่า 

fc > 65 ksc. หรือค่า 

fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรงของวัสดุ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

ท่ีรับรองโดยสถาบันท่ี

เชื่อถอืได้วศิวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

14) 

กรณอีาคารท่ีเข้าข่าย

ตามกฎกระทรวงฉบับ

ท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมีระยะของ

คอนกรีตท่ีหุม้เหล็ก

เสริมหรือคอนกรีตหุ้ม

เหล็กไมน่อ้ยกว่าท่ี

ก าหนดในกฎกระทรวง

หรือมเีอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจาก

สถาบันท่ีเชื่อถอืได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณงาน

ระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 

33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

(ระดับวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบไฟฟา้ (ระดับวุฒิ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน
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ที ่
รำยกำรเอกสำรยืน่

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

วศิวกร) ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมและ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบป้องกันเพลงิไหม ้

(ระดับวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าท้ิง 

(ระดับวุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบประปา (ระดับ

วุฒวิศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวิชาชพี

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบ

ระบบลิฟต ์(ระดับวุฒิ

วศิวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เปพนอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ (เอกสารใน

ส่วนของ

ผู้ออกแบบ)) 
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15. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 

2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 

 

 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  103  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัดนครศรีธรรมราช  

โทรศัพท์ 0-7594-8764  , 0-7594-8717  โทรสาร  0-7594-8717  ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7594-8764  , 0-7594-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 103  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

18. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


