
1/8 
 

คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจง้  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัว่ไป  
7. พ้ืนที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:00  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง)หมายเหตุ – 

12. หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะกjอสร้างอาคารโดยไม่ยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก็ไดโ้ดยการแจง้ตอ้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตาม
มาตรา 93ทวิเม่ือผูแ้จง้ไดด้  าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด
เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ได้
แจง้ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ  านาจสัง่ให้
ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักล่าวและภายใน 120วนันบัแต่
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วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินได้
ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารท่ีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของ
อาคารท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา 39ทวิไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ี
ออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีหนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 
39ทวิทราบโดยเร็ว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอยีดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

ยืน่แจง้ก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและ
รับใบรับแจง้ 

1 วนั - (องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร) 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง้ 

2 วนั - (องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบ
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินตามกฎหมายว่าดว้ย
การผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท า
ผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จดัสรร
ท่ีดินฯ 

7 วนั - (องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร) 

4) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่แจง้ทราบ 
 

35 วนั - (องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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ที่ รายการเอกสารยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจง้ก่อสร้างอาคารตามท่ีเจา้
พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดและกรอก
ขอ้ความใหค้รบถว้น 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ตน้ฉบบัทุกหนา้พร้อมเจา้ของท่ีดินลง
นามรับรองส าเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของท่ีดินใหก่้อสร้างอาคารใน
ท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายหุรือใบอนุญาต
ใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผงัท่ีดิน
แนบทา้ย (กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร) 

4) 

กรณีท่ีมกีารมอบอ านาจตอ้งมีหนงัสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบียนบา้นหรือหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร) 

5) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา - 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ทะเบียนบา้นของผูม้ีอ  านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ก่อสร้างอาคาร) 

6) 
หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดินต่าง
เจา้ของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้
ก่อสร้างอาคาร) 

7) 

หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดบั
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

8) 

หนงัสือรับรองของวิศวกรผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

9) 

หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของ
วิศวกรผูค้วบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

10) 

หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของ
สถาปนิกผูค้วบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ี
ตอ้งมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

11) 

แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ
พร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจงและคุณวุฒิ
ท่ีอยูข่องสถาปนิกและวิศวกร
ผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

(พ.ศ.2528) 

12) 

รายการค านวณโครงสร้างแผน่ปกระบุ
ช่ือเจา้ของอาคารช่ืออาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือคุณวฒิุท่ีอยูข่องวิศวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลงนามทุกแผน่          
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการ
ค านวณใหอ้าคารสามารถรับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวไดต้าม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน ้ าหนกั
ความตา้นทานความคงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการ
ตา้นทานแรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดินไหวพ.ศ. 2550 ตอ้งแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบ
โครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

13) 

กรณีใชห้น่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก  าหนด
ในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค่้า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 
173.3 ksc. ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่คงแข็งแรงของวสัดุท่ี
รับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือไดว้ิศวกรผู ้
ค  านวณและผูข้ออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม้เหลก็เสริมหรือคอนกรีต
หุม้เหลก็ไม่นอ้ยกว่าท่ีก  าหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอตัรา
การทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

16) 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ระดบัวฒิุ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้
(ระดบัวฒิุวิศวกร) 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

19) 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้ าเสียและการ
ระบายน ้ าท้ิง (ระดบัวฒิุวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

20) หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ - 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ระดบัวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในส่วนของ
ผูอ้อกแบบ)) 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 
ค่าธรรมเนียม             0 บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  044056095 
2) ร้องเรียนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  www.koksaat.go.th   
3) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ร้องเรียนเวบ็ไซตข์องหน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  www.koksaat.go.th   
19. หมายเหตุ 
- 

วนัที่พมิพ์ 17/07/2558  
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้  
จดัท าโดย ไพวรรณ กลมเกลียว  
อนุมตัโิดย เมธาวฒัน์ ทกัษะวิเรขะพนัธ ์  
เผยแพร่โดย ดวงตา  บุตรโคตร  
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