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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.บางเตย/จุฑามณี  สืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 โทร.0-3439-3427-8 /ติดตอดวยตนเอง 

ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม

มาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเ จาพนักงานทองถ่ินกําหนด

เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง

ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา

ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออก
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ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการกอสรางอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ

กอสรางอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตาม

มาตรา 39ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้

หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงกอสรางอาคารจายคา 

ธรรมเนียมและรับใบรับแจง 
 

1 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ

กอสรางอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสารประกอบ 

การแจง 

2 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ

กอสรางอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนิน 

การตรวจสอบการใช

ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ

กอสรางอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

35 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการ

กอสรางอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจงกอสราง

อาคารตามท่ีเจา

พนักงานทองถ่ิน

กําหนดและกรอก

ขอความใหครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนา

พรอมเจาของท่ีดินลง

นามรับรองสําเนาทุก

หนากรณีผูแจงไมใช

เจาของท่ีดินตองมี

หนังสือยินยอมของ

เจาของท่ีดินใหกอ 

สรางอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน

และประกอบกิจการ

ในนิคมอุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯฉบับ

ตออายุหรือใบ 

อนุญาตใหใชท่ีดิน

และประกอบกิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(สวนขยาย) พรอม

เง่ือนไขและแผนผัง

ท่ีดินแนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อํานาจตองมีหนังสือ

มอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

หรือหนังสือเดินทาง

ของผูมอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของท่ีดิน 

(กรณีเจาของท่ีดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมใหชิด

เขตท่ีดินตางเจาของ 

(กรณีกอสรางอาคาร

ชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูแจงกอสราง

อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (ระดับวุฒิ

สถาปนิก) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนาใบ 

อนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอมเปนผู

ควบคุมงานของ

วิศวกรผูควบคุมการ

กอสรางพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีตองมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเปนผู

ควบคุมงานของ

สถาปนิกผูควบคุม

การกอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาตเปน

ผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม(กรณีอาคาร

ท่ีตองมีสถาปนิก

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

11) แผนผังบริเวณแบบ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ท่ีมีลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัวบรรจง

และคุณวุฒิท่ีอยูของ

สถาปนิกและวิศวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 

10 (พ.ศ.2528) 

ของผูออกแบบ) 

12) 

รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสรางชื่อ

คุณวุฒิท่ีอยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทุกแผน          

(กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารท่ี

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบางประเภทท่ี

ตั้งอยูในบริเวณท่ีตอง

มีการคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจาก

แผนดินไหวไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

น้ําหนักความตาน 

ทานความคงทนของ

อาคารและพ้ืน ดินท่ี

รองรับอาคารในการ

ตานทานแรง สั่น 

สะเทือนของแผนดิน 

ไหวพ.ศ. 2550 ตอง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการออก 

แบบโครงสราง 

13) 

กรณีใชหนวยแรงเกิน

กวาคาท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เชนใชคา 

fc > 65 ksc. หรือคา 

fc’> 173.3 ksc. ให

แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุท่ีรับรองโดย

สถาบันท่ีเชื่อถือได

วิศวกรผูคํานวณและ

ผูขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารท่ีเขาขาย

ตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 48 พ.ศ. 

2540 ตองมีระยะ

ของคอนกรีตท่ีหุม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุมเหล็กไม

นอยกวาท่ีกําหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอัตรา

การทนไฟจาก

สถาบันท่ีเชื่อถือได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

15) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณงาน

ระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 

33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม

และวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบบําบัดน้ําเสีย

และการระบายน้ําท้ิง 

(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา (ระดับ

วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต (ระดับวุฒิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ)) 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย 9/99 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 




