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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
กระทรวง:กระทรวงหมาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
5.1พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)
(พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543)
(พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522 (พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535)(พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2543) (พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550)
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน (สําเนาคู่มือประชาชน)การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
17:06
11.ช่องทางการให้บริการ
11.1 สถานที่ให้บริการที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.(มีพักเที่ยง)
12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม
มาตรา ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น39
กําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คําสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
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พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13 ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

อบต. ควนโดน
ส่วนโยธา

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

อบต. ควนโดน
ส่วนโยธา

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีด่ ินฯ

7วัน

อบต. ควนโดน
ส่วนโยธา

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและมีหนังสือแจ้ง
ผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

อบต. ควนโดน
ส่วนโยธา

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
อาคาร)
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
อาคาร
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
อาคาร)

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก่อสร้าง
อาคาร)

3/9
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรอง
0
1
2)
นิติบุคคล
ที่

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบการแจ้ง
1
0
ชุด
(เอกสารใน
ก่อสร้างอาคาร
ส่วนของผู้แจ้ง
ตามที่เจ้าพนักงาน
ก่อสร้าง
ท้องถิ่นกําหนดและ
อาคาร)
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
1
ชุด
(เอกสารใน
หรือส.ค.1 ขนาด
ส่วนของผู้ขอ
เท่าต้นฉบับทุกหน้า
อนุญาต
พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้ากรณี
ผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
1
0
ชุด
(เอกสารใน
และประกอบกิจการ
ส่วนของผู้แจ้ง
ในนิคมอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
อาคาร)
ต่ออายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

4)

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ
1
0
ชุด
อํานาจต้องมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูร้ ับมอบอํานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)

หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร)
(เอกสารในส่วน
ของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของ
ผู้ออกแบบ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของ
ผู้ออกแบบ)

9)

หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)

หนังสือยินยอมเป็น
ผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
10) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
11)
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของ
ผู้ออกแบบ)

หมายเหตุ
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายการคํานวณ
1
0
ชุด
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้างชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่
ต้องมีการคํานวณ
12)
ให้อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการ
ต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
ที่

หมายเหตุ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่าค่าที่กําหนด
ในกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc > 65
ksc. หรือค่า fc’>
173.3 ksc. ให้แนบ
13)
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่ คง
แข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่
14) น้อยกว่าที่กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ
รายการคํานวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
15) ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
16) ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
17) ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
18)
บําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
19) ประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

9/9

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
(เอกสารที่ต้อง
หนังสือรับรองของ
1
0
ชุด
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สําหรับกรณี
วิศวกรรมควบคุม
เป็นอาคารสูง
ของวิศวกร
หรืออาคาร
20) ผู้ออกแบบระบบ
ขนาดใหญ่
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
พิเศษ
วิศวกร)
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
16. ค่าธรรมเนียม
16.1 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ที่

ค่าธรรมเนียม - บาท
หมายเหตุ –เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตําบลควนโดน ไม่ได้ประกาศใช้บังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
17. ช่องทางการร้องเรียน
17.1 ช่องทางการร้องเรียน
หมายเหตุ – 1. ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
2. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.khuandon.go.th)
3. ทางโทรศัพท์. 0-747-3507-9
4. ทางไปรษณีย์ อบต.ควนโดนม.1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160
5. ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสตูล
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ

