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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งการก่ อสร้ างตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งการก่อสร้ างตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตําบลหนองไทร อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) ข้อบัญญัติท้องถิ่ นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
2)

พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งการก่อสร้ างตามมาตรา 39 ทวิ 27/07/2558 11:24
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการกองช่างอบต.หนองไทร/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผุ้ใดจะก่อสร้ างอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต้ อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตาม
มาตรา๓๙ ทวิ เมื่อผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
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กําหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา๓๙ ทวิให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี
อํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน๗วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าวและภายใน
๑๒๐วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา๓๙ ทวิ หรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการก่อสร้ างอาคารตามที่ได้ แจ้ งไว้ ถ้าเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการก่อสร้ างอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อ
รายการคํานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้กฎกระทรวงหรื อ
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วง
ให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

รับแจ้ งเก็บค่าธรรมเนียม
และออกใบรับแจ้ ง

1 วัน

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูล
เอกสารประกอบการแจ้ ง

-

-

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทําผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

-

-

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

4)

การพิจารณา

ตรวจพิจารณาแบบแปลน

30 วัน

5)

การพิจารณา

มีหนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ 5 วัน

หมายเหตุ

-

-

-

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

1)

แบบการแจ้ ง
ก่อสร้ างอาคาร
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ฉบับ

-

1

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-
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ที่

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
โฉนดที่ดนิ น.ส.๓ หรื อส.ค.๑ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)

0

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที่ดิน
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

7)

8)

9)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
10)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)
แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
11)
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่๑๐ (พ.ศ.
๒๕๒๘)
รายการคํานวณ 12)
โครงสร้ างแผ่น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่
ก่อสร้ างชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริ เวณที่ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ ้าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. ๒๕๔๐ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่๖พ.ศ. ๒๕๒๗
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
13)
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้ า 14)
ข่ายตาม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กฎกระทรวงฉบับ
ที่๔๘พ.ศ.
๒๕๔๐ต้ องมี
ระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
15) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่๓๓ (พ.ศ.
๒๕๓๕)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
16)
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
17)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
18) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
19) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ ้าเสียและ
การระบายนํ ้าทิ ้ง
(ระดับวุฒิ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
20)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ.๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ.๒๕๒๒
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนอบต.หนองไทร
หมายเหตุ-
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

