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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ่านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส่าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 15:00
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งกระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โทรศัพท์,
โทรสาร 304-510761 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค่าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด่าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่าหนด
เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ่านาจสั่งให้ผู้แจ้งมา
ด่าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค่าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออก
ใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการ
ก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค่านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด่าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดท่าผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทุ่ง
กระบ่่า อ่าเภอ
เลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทุ่ง
กระบ่่า อ่าเภอ
เลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี
องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทุ่ง
กระบ่่า อ่าเภอ
เลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด่าเนินการก่อสร้าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด่าเนินการก่อสร้าง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด่าเนินการก่อสร้าง
อาคาร)

องค์การบริหาร
ส่วนต่าบลทุ่ง
กระบ่่า อ่าเภอ
เลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด่าเนินการก่อสร้าง
อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการด่าเนินการลดขั้นตอน

หมำยเหตุ
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจ่าตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
แบบการแจ้ง
1
ก่อสร้างอาคาร
ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ก่าหนดและกรอก
ข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส่าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้
1
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อ่านาจต้องมี
หนังสือมอบ
อ่านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมส่าเนาบัตร
ประจ่าตัว
ประชาชนส่าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ่านาจ
บัตรประจ่าตัว
0
ประชาชนและ
ส่าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อ่านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ่านาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดนิ
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
1
ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
1
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ส่าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส่าเนาใบอนุญาต
8)
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอม
1
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส่าเนาใบอนุญาต
9)
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
1
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส่าเนาใบอนุญาต
10)
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
งาน)
แผนผังบริเวณ
1
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
11) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการค่านวณ
1
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
ค่านวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
12)
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การค่านวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ก่าหนดการรับ
น้่าหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การค่านวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง
1
เกินกว่าค่าที่
ก่าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
13) ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
ค่านวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า
1
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
14) ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หมำยเหตุ
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ที่

15)

16)

17)

18)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่
ก่าหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ
1
รายการค่านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

0

ชุด

0

ชุด

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
19) วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ่าบัดน้่า
เสียและการ
ระบายน้่าทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

0

ชุด

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส่าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต่าบลทุ่งกระบ่่า อ่าเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 128 หมู่ที่ 6 ตาบลทุ่งกระบ่า อาเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 71210
โทร,โทรสาร 034-510761 / เว็บไซต์ http://www.thungkrabam.go.th)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

