
คู่มือส าหรบัประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานที่ใหบ้ริการ :องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผใูดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานท
องถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจา้พนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรอืยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขใหถู้กต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่
เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39
ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัตแิห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 
39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
ช่องทางการให้บรกิาร 
 
สถานที่ให้บรกิาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-4186 
www.wangang.go.th)) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วัน 
 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))) 

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน - 
 



ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รบัผิดชอบ 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))) 

3) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ิน 
 
(หมายเหต:ุ ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))) 

7 วัน - 
 

4) การพจิารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
(หมายเหตุ: ((องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างอาคาร))) 

35 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชน 
ฉบบัจริง0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุ(กรณีบุคคลธรรมดา)) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(กรณีนิติบุคคล)) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งกอ่สร้างอาคารตามทีเ่จ้าพนักงานท้องถิน่ก าหนดและ
กรอกข้อความใหค้รบถ้วน 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบบัทกุหนา้พร้อม
เจ้าของทีด่นิลงนามรับรองส าเนาทกุหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใชเ่จ้าของ
ทีด่นิต้องมหีนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่นิให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

5) 
 

ใบอนญุาตให้ใชท้ีด่ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรือใบอนญุาตให้ใชท้ีด่นิและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังทีด่นิแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยู่ในนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

- 

6) 
 

กรณทีี่มกีารมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รบัมอบอ านาจ 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

- 

7) 
 

บตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบ้านของผูม้ีอ านาจลง
นามแทนนติบิคุคลผู้รบัมอบอ านาจเจ้าของทีด่นิ (กรณเีจ้าของทีด่นิ
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบบัจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมใหช้ดิเขตทีด่นิต่างเจ้าของ (กรณกี่อสร้างอาคารชดิ
เขตที่ดิน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)) 

- 

9) 
 

หนังสือรบัรองของสถาปนกิผู้ออกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒสิถาปนกิ) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

10) 
 

หนังสือรบัรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวฒุิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
11) 

 
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวศิวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีต่้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารทีต่้องมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

13) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มลีายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวฒุทิีอ่ยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

14) 
 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบชุื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานทีก่่อสรา้งชื่อคุณวฒุทิีอ่ยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม
ทกุแผ่น          (กรณอีาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ)่ กรณอีาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบรเิวณทีต่้องมกีารค านวณให้อาคารสามารถรบั
แรงสั่นสะเทือนจากแผน่ดินไหวไดต้ามกฎกระทรวงก าหนดการรับ
น้ าหนักความต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดนิที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

15) 
 

กรณใีช้หน่วยแรงเกนิกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 พ.ศ. 
2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รบัรองโดยสถาบันทีเ่ชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนญุาตลง
นาม 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

16) 
 

กรณีอาคารทีเ่ข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรตีทีหุ่้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที่เชื่อถือไดป้ระกอบการขออนญุาต 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

18) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

19) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟา้ (ระดบัวฒุิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

20) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปอ้งกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

21) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

22) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุิวิศวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

23) 
 

หนังสือรบัรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลฟิต ์(ระดับวุฒิวศิวกร) 
ฉบบัจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 
หมายเหต(ุ(เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

- 
 

 
 
 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
ล าดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะน าบรกิาร 

1) องค์การบริหารส่วนต าบลวังอ่าง 
(หมายเหตุ: (158 หมู่ 3 ต าบลวังอ่าง อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7535-
4186 www.wangang.go.th )) 

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 
ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
(หมายเหตุ: -) 



หมายเหต ุ
- 

ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลรังงาม อ าเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงานบริการ: รบัแจ้ง 
กฎหมายที่ใหอ้ านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 

 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป 
พืน้ที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 
กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 
ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:[ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ สุทธิศา 
04/09/2558 13:49เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับ
ประชาชน 

Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

 

 

ข้อมูลส าหรบัเจ้าหน้าที ่


