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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:สาํนกังานเทศบาลตาํบลซาํสงู 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ใหบ้ริการในส่วนภู มิภาคและส่วนทอ้งถิ�น ( กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว )   

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1 )  พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ. ศ . 2522  

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทั�วไป   

7. พื�นที�ให้บริการ: ทอ้งถิ�น   

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ . ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญ ัตทิอ้งถิ�นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบัญญ ัติควบคมุอาคาร

พ . ศ. 2522   

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ    45    วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0   

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0   

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สดุ 0   

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ สาํเนาคู่มือประชาชน ] การแจง้ก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/ 05/2558 

15:00   

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

 กองช่าง  เทศบาลตาํบลซาํสูง / ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ ( ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกาํหนด ) ตั�งแต่เวลา 

08:30 -  16:30 น . ( มีพกัเที�ยง )  

หมายเหตุ -  

 
12. หลักเกณฑ ์วิธกีาร เงื�อนไข(ถา้ม)ี ในการยื�นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยื�นคาํขอรบัใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถิ�นก็ได โดย การแจง้ต อเจ

าพนกังานท องถิ�นตามมาตรา ทวิเมื�อผูแ้จง้ได ้ดาํเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรบัแจง้ตามแบบ39

ที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกาํหนดเพื�อเป็นหลกัฐา นการแจง้ใหแ้ก่ผูน้ั�นภายในวนัที�ไดร้บัแจง้ในกรณีที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�น
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ตรวจพบในภายหลงัว่าผูแ้จง้ได ้ แจง้ขอ้มลูหรือยื�นเอกสารไว้ไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามที�ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิใหเ้จา้

พนกังานทอ้งถิ�นมีอาํนาจสั�งใหผู้แ้จง้มาดาํเนนิการแก้ไขให ้ถูกตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัที�ไดร้บัแจง้คาํสั�ง

ดงักล่าวและภายใน 120 วนันบัแต่วนัที�ไดอ้อกใบรบัแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแต่วนัที�เริ�มการก่อสรา้งอาคารตามที�ได ้

แจง้ไว้ถา้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นไดต้รวจพบว่าการก่อสรา้งอาคารที�ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารที�ไดย้ื�นไวต้ามมาตรา 39ทวิไม่ถูกตอ้งตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญตัินี �

กฎกระทรวงหรือขอ้บัญญัติทอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบัญญัตินี �หรือกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งใหเ้จา้พนกังานทอ้งถิ�นมี

หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว  

 
 

13. ขั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั�นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1 )  

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื�นแจง้ก่อสรา้งอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรบัใบรบั

แจง้ 
 

1 วนั -  ( องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้งอาคาร)  

2 )  

การพิจารณา  
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบก ารแจง้ 
 

2 วนั -  ( องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้งอาคาร)  

3)  

การพิจารณา  
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�น

ดาํเนินการตรวจสอบการใช ้

ประโยชน์ที�ดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานที�ก่อสรา้ง

จัดทาํผงับรเิวณแผนที�

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวขอ้งเ ช่นประกาศ

7 วนั -  ( องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้งอาคาร)  
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ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั�นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

กระทรวงคมนาคมเรื�องเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ . จัดสรรที�ดนิฯ  
 

4 )  

การพิจารณา  
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจง้ผูย้ื�นแจง้ทราบ  
 

35 วนั -  ( องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะ

ดาํเนินการ

ก่อสรา้งอาคาร)  

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 

 
14. งานบริการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน  

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1 )  
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2 )  
หนงัสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1 )  
แบบการแจง้

ก่อสรา้งอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ตามที�เจา้

พนกังานทอ้งถิ�น

กาํหนดและ

กรอกขอ้ความให้

ครบถว้น 

อาคาร) 

2 )  

โฉนดที�ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบบัทกุ

หนา้พรอ้ม

เจา้ของที�ดนิลง

นามรบัรอง

สาํเนาทุกหนา้

กรณีผูแ้จง้ไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้ง

มีหนงัสือยนิยอม

ของเจา้ของที�ดนิ

ใหก้่อสรา้ง

อาคารในที�ดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

3)  

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที�ดินและ

ประกอบกจิการ

ในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบบั

ต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที�ดินและ

ประกอบกจิการ 

(ส่วนขยาย) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

พรอ้มเงื�อนไข

และแผนผงัที�ดนิ

แนบทา้ย (กรณี

อาคารอยู่ในนิคม

อตุสาหกรรม) 

4 )  

กรณีที�มกีารมอบ

อาํนาจตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนสาํเนา

ทะเบยีนบา้นหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผูม้อบและ

ผูร้บัมอบอาํนาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

5 )  

บตัรประจาํตวั

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

บา้นของผูม้ี

อาํนาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้บัมอบอาํนาจ

เจา้ของที�ดนิ 

(กรณเีจา้ของ

ที�ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

6 )  หนงัสือยินยอม - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใหช้ดิเขตที�ดิน

ต่างเจา้ของ 

(กรณกี่อสรา้ง

อาคารชิดเขต

ที�ดิน) 

ของผูแ้จง้ก่อสรา้ง

อาคาร) 

7)  

หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชพี

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (ระดบั

วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

8 )  

หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคมุ 

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

9)  

หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารที�

ตอ้งมีวิศวกร

ควบคมุงาน) 

10 )  

หนงัสือยินยอม

เป็นผูค้วบคมุงาน

ของสถาปนิกผู ้

ควบคมุการ

ก่อสรา้งพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชพี

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารที�ตอ้งมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

11 )  

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลนที�มี

ลายมือชื�อพรอ้ม

กบัเขียนชื�อตวั

บรรจงและ

คณุวฒุิที�อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที� 10 

(พ.ศ.2528) 

12 )  

รายการคาํนวณ

โครงสรา้งแผ่น

ปกระบุชื�อ

เจา้ของอาคารชื�อ

อาคารสถานที�

ก่อสรา้งชื�อ

คณุวฒุิที�อยู่ของ

วิศวกรผูค้าํนวณ

พรอ้มลงนามทุก

แผ่น          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารที�ก่อสรา้ง

ดว้ยวสัดถุาวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ)่ กรณี

อาคารบาง

ประเภทที�ตั�งอยู่

ในบรเิวณที�ตอ้งมี

การคาํนวณให้

อาคารสามารถ

รบั

แรงสั�นสะเทือน

จากแผ่นดนิไหว

ไดต้าม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

กฎกระทรวง

กาํหนดการรบั

นํ�าหนกัความ

ตา้นทานความ

คงทนของอาคาร

และพื �นดินที�

รองรบัอาคารใน

การตา้นทาน

แรงสั�นสะเทือน

ของแผ่นดินไหว

พ.ศ. 2550 ตอ้ง

แสดง

รายละเอียดการ

คาํนวณการ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

13 )  

กรณีใชห้น่วยแรง

เกินกว่าค่าที�

กาํหนดใน

กฎกระทรวงฉบบั

ที� 6 พ.ศ. 2527 

เช่นใชค้่า fc > 

65 ksc. หรือค่า 

fc’> 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั�นคงแข็งแรง

ของวสัดทุี�รบัรอง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

โดยสถาบนัที�

เชื�อถือไดว้ิศวกร

ผูค้าํนวณและผู้

ขออนุญาตลง

นาม 

14 )  

กรณีอาคารที�เขา้

ข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที� 48 พ.ศ. 2540 

ตอ้งมีระยะของ

คอนกรตีที�หุม้

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม้

เหล็กไม่นอ้ยกว่า

ที�กาํหนดใน

กฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรบัรอง

อตัราการทนไฟ

จากสถาบนัที�

เชื�อถือได้

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ) 

15 )  

แบบแปลนและ

รายการคาํนวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบบั

ที� 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 



11/13 
 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

16 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรบัอากาศ 

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

17 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

18 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกนัเพลิงไหม ้

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

19 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บาํบดันํ�าเสยีและ

การระบายนํ�าทิ �ง 

(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

20 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา (ระดบั

วฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

21 )  

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์(ระดบัวฒุิ

วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที�ตอ้งยื�น

เพิ�มเตมิสาํหรบั

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พเิศษ 

(เอกสารในส่วน

ของผูอ้อกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนยีม 

1 )  เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม 0 บาท 

หมายเหตุ - 



13/13 
 

 

 

17. ชอ่งทางการร้องเรียน 

 
 

กองช่าง  เทศบาลตาํบลซาํสงู  โทรศัพท  ์ ���- ������ ต่อ ��  โทรสาร  ���- ������ 

หรือเว็บไซต  ์ www.samsung.go.th   
หมายเหต)ุ 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่ือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 


