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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.ปอ
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลปอ /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทอง
ถิ่นตามมาตรา ทวิ 39 เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า ทวิ39
พนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเปกนหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และ
ภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้
แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่าย
ค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

1)

2)

3)

4)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

35 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

หมำยเหตุ
-

-

-

-
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัวประชาชน 0
1)
2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยนับ
เอกสำร

1

ฉบับ

1

ชุด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
0

0

-

-

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

แบบการแจ้งก่อสร้าง
อาคารตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด และกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจ
ต้องมีหนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

หมำยเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอานาจลงนามแทน
5)
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเปกนนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
6)
ก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเปกนผู้
7)
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
8) ใบอนุญาตเปกนผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเปกนผู้
ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
9) สาเนาใบอนุญาตเปกนผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปกนผู้
10)
ควบคุมงานของสถาปนิกผู้

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเปกนผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบ
แปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และ
11)
คุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
รายการคานวณโครงสร้าง
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคาร ชื่ออาคาร สถานที่
ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่
ของวิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเปกนส่วนใหญ่) กรณี
12) อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีการ
คานวณให้อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง กาหนดการ
รับน้าหนัก ความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเอียดการ
คานวณ การออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า
ค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc
> 65 ksc. หรือ ค่า fc’ >
173.3 ksc. ให้แนบ
13)
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คานวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
14)
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือ
ได้ประกอบการขออนุญาต
แบบแปลนและรายการ
คานวณงานระบบของ
อาคาร ตามกฎกระทรวง
15) ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

16)

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ

หมำยเหตุ

7/8

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
17) ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและวิศวกร
18) ผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
19) ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้า
เสียและการระบายน้าทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
20) ผู้ออกแบบระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

-

1

0

ชุด

21)

หมำยเหตุ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ

8/8

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

ควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หมำยเหตุ
กรณีเปกนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
หมำยเหตุ (1. www.por.go.th
2. ทางโทรศัพท์ : 053-602742,053-602743
3. ทาง ไปรษณีย์ : 193 หมุู่ 3 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

