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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที!ใหบ้รกิาร :กองชา่ง เทศบาลตําบลหนองขนาน กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื!อนไข (ถา้ม)ี ในการยื!นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะกอ่สรา้งอาคารโดยไมย่ื"นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ"นกไ็ดโ้ดยการแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ"นตามมาตรา 
39ทวเิมื"อผูแ้จง้ไดด้ําเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ"นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที"เจา้พนักงานทอ้งถิ"นกําหนดเพื"อเป็น
หลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ 0นภายในวนัที"ไดร้ับแจง้ในกรณีที"เจา้พนักงานทอ้งถิ"นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื"น
เอกสารไวไ้ม่ถกูตอ้งหรอืไม่ครบถว้นตามที"ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ"นมอํีานาจสั"งใหผู้แ้จง้มาดําเนนิการแกไ้ข
ใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7 วนันับแตว่นัที"ไดร้ับแจง้คําสั"งดงักลา่วและภายใน 120 วนันับแตว่นัที"ไดอ้อกใบรับแจง้ตาม
มาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัที"เร ิ"มการกอ่สรา้งอาคารตามที"ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ"นไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้งอาคารที"ได ้
แจง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที"ไดย้ื"นไวต้ามมาตรา 39 ทวไิม่
ถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญัตนิี0กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ"นที"ออกตามพระราชบญัญัตนีิ0หรอืกฎหมายอื"นที"
เกี"ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ"นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39 ทวทิราบโดยเร็ว 
 
+ 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที!ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที"ทางราชการกําหนด) ตั 0งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที"ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที!รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที!รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื"นแจง้กอ่สรา้งอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"นในพื0นที"ที"จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั กองชา่ง 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ"นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"นในพื0นที"ที"จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั กองชา่ง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ"นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี"ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที"กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที"สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื"นที"เกี"ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื"องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที"ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"นในพื0นที"ที"จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั กองชา่ง 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ"นตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยื"นแจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ"นในพื0นที"ที"จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั กองชา่ง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้กอ่สรา้งอาคารตามที!เจา้พนกังานทอ้งถิ!นกําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดที!ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที!ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ที!ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที!ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ที!ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี!ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี!ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื!อนไขและแผนผงัที!ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีที!มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบุิคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที!ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที!ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที!ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที!ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถาปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการกอ่สรา้ง - 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
 พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที!ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที!ตอ้งมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที!มลีายมอื
ชื!อพรอ้มกบัเขยีนชื!อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี!อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที! 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบชุื!อเจา้ของอาคารชื!ออาคาร
สถานที!กอ่สรา้งชื!อคณุวฒุทิ ี!อยูข่องวศิวกรผูค้ํานวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที!
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภทที!ต ั2งอยูใ่นบรเิวณที!ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ั!นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํ 2าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพื2นดนิท ี!รองรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ั!นสะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที!กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที! 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั!นคงแข็งแรงของวสัดุท ี!
รบัรองโดยสถาบนัที!เชื!อถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารที!เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที! 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที!หุม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ที!กําหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที!เชื!อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที! 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 

- 
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ลําดบั ชื!อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ!มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ 2าเสยีและการระบายนํ2าทิ2ง (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที"ตอ้งยื"นเพิ"มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที! 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองขนาน 032-598521 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื!อแบบฟอรม์ 
 

 

หมายเหต ุ
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ชื!อกระบวนงาน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที"ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ"น (กระบวนงานบรกิารที"เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที!ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที!เก ี!ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ.2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั"วไป 

พื2นที!ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ"น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที!กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ"น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที"ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที!กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี"ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที"มากที"สดุ 0 

 จํานวนคําขอที"นอ้ยที"สดุ 0 
 

ชื!ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที! 


