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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางกราง (ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิน่ กําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ ใหผแู จง
มาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120 วันนับแตวันที่
ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจ
พบวาการกอสรางอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่
ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ
ทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

การพิจารณา

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง
เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง/
อบต.บางกราง

2 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

7 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

35 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
1) บัตรประจําตัว
0
1
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
1
บุคคล

หมายเหตุ

หนวยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบการแจงกอสราง
อาคารตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดและกรอก
ขอความใหครบถวน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุก
หนากรณีผูแจงไมใช
เจาของที่ดินตองมี
หนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
(สวนขยาย) พรอม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มกี ารมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)
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ที่

5)

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูร ับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูร ับมอบ
อํานาจเจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมใหชิด
เขตที่ดินตางเจาของ
(กรณีกอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนา

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุมงาน)
10) หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคุม
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ตองมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)
11) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
12) รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสรางชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุกแผน
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณที่ตอง
มีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความคงทน
ของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ.
2550 ตองแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบ
โครงสราง
13) กรณีใชหนวยแรงเกิน
กวาคาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เชนใชคา
fc > 65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รบั รองโดย
สถาบันทีเ่ ชื่อถือได

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)
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หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)

-

1

0

ชุด

16) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา (ระดับ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

วิศวกรผูคํานวณและ
ผูขออนุญาตลงนาม
14) กรณีอาคารทีเ่ ขาขาย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม เหล็กไม
นอยกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันทีเ่ ชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต
15) แบบแปลนและ
รายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

วุฒิวิศวกร)
18) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
19) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
20) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ))

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกราง เบอรโทร 02-4463434 ,
02-446-3567 ตอ 104, 02-497-6067 Fax. 02-497-6069
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.bangkrang.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอื การกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/07/2558
อยูร ะหวางนําเขาขอมูลของ อปท.
องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ
สํานักปลัดฯ อบต.บางกราง

