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คู่มือสาํหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทัวไป
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั
9. ข้อมูลสถติิ

จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 15:12การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์ 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนุ/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยืนคําขอรับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถินก็ได โดยการแจ้งต

อเจ าพนกังานท องถินตามมาตรา 39ทวิเมือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบทีเจ้าพนกังานท้องถินกําหนดเพือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั นภายในวนัทีได้รับแจ้งในกรณีทีเจ้าพนกังาน
ท้องถินตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือยืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามทีระบไุว้ในมาตรา 39
ทวิให้เจ้าพนกังานท้องถินมีอํานาจสังให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัทีได้รับแจ้ง
คําสังดงักล่าวและภายใน 120วนันบัแตว่นัทีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัทีเริมการก่อสร้างอาคาร
ตามทีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถินได้ตรวจพบวา่การก่อสร้างอาคารทีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารทีได้ยืนไว้ตามมาตรา 39ทวิไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิหง่
พระราชบญัญตันีิ กฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัิท้องถินทีออกตามพระราชบญัญตัินี หรือกฎหมายอืนทีเกียวข้องให้เจ้า
พนกังานท้องถินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ
ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ยืนแจ้งก่อสร้างอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

2)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

3)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้องเชน่ประกาศ

7 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรทีดนิฯ

4)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ยืนแจ้งทราบ

35 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)
บตัรประจําตวั
ประชาชน

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา)

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1)

แบบการแจ้งก่อสร้าง
อาคารตามทีเจ้า
พนกังานท้องถินกําหนด
และกรอกข้อความให้
ครบถ้วน

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

2)

โฉนดทีดนิน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม
เจ้าของทีดินลงนาม
รับรองสําเนาทกุหน้า
กรณีผู้แจ้งไมใ่ชเ่จ้าของ
ทีดนิต้องมีหนงัสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ทีดนิให้ก่อสร้างอาคาร
ในทีดนิ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

3)

ใบอนญุาตให้ใช้ทีดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่
อายหุรือใบอนญุาตให้
ใช้ทีดนิและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย)
พร้อมเงือนไขและ
แผนผงัทีดนิแนบท้าย
(กรณีอาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

4)

กรณีทีมีการมอบอํานาจ
ต้องมีหนงัสือมอบ
อํานาจตดิอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสําเนา
บตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

5)

บตัรประจําตวัประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้ มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบ
อํานาจเจ้าของทีดนิ
(กรณีเจ้าของทีดนิเป็น
นิตบิคุคล)

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

6)

หนงัสือยินยอมให้ชิด
เขตทีดินตา่งเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตทีดิน)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งก่อสร้าง
อาคาร)

7)

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ
(ระดบัวฒุิสถาปนิก)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

8)

หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
(ระดบัวฒุิวิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)

9)

หนงัสือยินยอมเป็นผู้
ควบคมุงานของวิศวกร
ผู้ควบคมุการก่อสร้าง
พร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารทีต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)

10)

หนงัสือยินยอมเป็นผู้
ควบคมุงานของ
สถาปนิกผู้ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ
(กรณีอาคารทีต้องมี
สถาปนิกควบคมุงาน)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

11)

แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนทีมีลายมือ
ชือพร้อมกบัเขียนชือตวั
บรรจงและคณุวฒุิทีอยู่
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัที 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)

12)

รายการคํานวณ
โครงสร้างแผน่ปกระบุ
ชือเจ้าของอาคารชือ
อาคารสถานทีก่อสร้าง
ชือคณุวฒุิทีอยูข่อง
วิศวกรผู้ คํานวณพร้อม
ลงนามทกุแผน่
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที
ก่อสร้างด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็นสว่น
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภททีตั งอยูใ่น
บริเวณทีต้องมีการ
คํานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสันสะเทือนจาก
แผน่ดนิไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกําหนดการ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

รับนํ าหนกัความ
ต้านทานความคงทน
ของอาคารและพื นดนิที
รองรับอาคารในการ
ต้านทาน
แรงสันสะเทือนของ
แผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง

13)

กรณีใช้หนว่ยแรงเกิน
กวา่คา่ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัที 6
พ.ศ. 2527 เชน่ใช้คา่ fc
> 65 ksc. หรือคา่ fc’>
173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมันคง
แข็งแรงของวสัดทีุ
รับรองโดยสถาบนัที
เชือถือได้วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขอ
อนญุาตลงนาม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

14)

กรณีอาคารทีเข้าขา่ย
ตามกฎกระทรวงฉบบัที
48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตทีหุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไมน้่อยกวา่ที
กําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟจาก
สถาบนัทีเชือถือได้
ประกอบการขออนญุาต

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)

15)

แบบแปลนและรายการ
คํานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัที 33 (พ.ศ. 2535)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))

16)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

17)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ
วิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))

18)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ (ระดบั
วฒุิวิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))

19)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
บําบดันํ าเสียและการ
ระบายนํ าทิ ง(ระดบัวฒุิ
วิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))

20)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดบัวฒุิ
วิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))
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ที รายการเอกสารยืน
เพมิเตมิ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

21)

หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดบัวฒุิวิศวกร)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ))

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
4. ร้องเรียนดว้ยตนเองณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์
5. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตังอยู่ณสํานกังานเทศบาลตําบลอโุมงค์)

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั)

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


