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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลต าบลปราณบรีุ  อ าเภอปราณบรีุ  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
    1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทัว่ไป  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522   

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45    วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด   0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด   0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ   
05/08/2558   11:48  

11. ช่องทางการให้บริการ  
    1) สถานที่ให้บริการ  กองชา่ง  เทศบาลต าบลปราณบรีุ/ติดตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมายเหตุ   - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
      ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถ่ินก็ได โดยการแจ้งต
อเจ าพนกังานท องถ่ินตามมาตรา ทวิเม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตาม

แบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39 ทว ิให้
เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง
ค าสัง่ดงักล่าวและภายใน            
                                      120 วนั/... 
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120 วนั นบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทว ิหรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้า
พนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การก่อสร้างอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39 ทว ิไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันีิก้ฎกระทรวงหรือ
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตันีิห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งก่อสร้างอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
 

1 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบ 
การแจ้ง 

2 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิ
ตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท า
ผงับริเวณแผนท่ีสงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องเชน่ประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัใน
การเดนิอากาศเขตปลอดภยัทาง
ทหารฯและพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

7 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 

35 วนั เทศบาลต าบลปราณบรีุ
อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม      45   วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
      ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ินก าหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 

 
 

2) โฉนดท่ีดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อมเจ้าของท่ีดนิลง
นามรับรองส าเนาทกุหน้ากรณีผู้แจ้ง
ไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดนิต้องมีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิให้ก่อสร้างอาคารใน
ท่ีดนิ 

 
 

- 0 1 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 

3) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผงัท่ีดนิแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ในนิคมอตุสาหกรรม) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนงัสือ
มอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้มอบและผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 

5) บตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของ
ท่ีดนิ (กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิตบิคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 

6) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินตา่ง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ท่ีดนิ) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของผู้แจ้ง
ก่อสร้าง
อาคาร) 

7) หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

8) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

9) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของ
วิศวกรผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีอาคาร
ท่ีต้องมีวิศวกรควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

10) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของ
สถาปนิกผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

 

11) แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ
พร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจงและคณุวฒุิ
ท่ีอยูข่องสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 5 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

12) รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุ
ช่ือเจ้าของอาคารช่ืออาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือคณุวฒุิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทกุแผ่น          
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวสัดถุาวรและทน
ไฟเป็นสว่นใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีต้องมีการ
ค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน า้หนกั
ความต้านทานความคงทนของอาคาร
และพืน้ดนิท่ีรองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบ
โครงสร้าง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

13) กรณีใช้หนว่ยแรงเกินกวา่คา่ท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คา่ fc > 65 ksc. หรือคา่ fc’> 
173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมัน่คงแข็งแรงของ
วสัดท่ีุรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนญุาต 
ลงนาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

 

14) กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 48  พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไมน้่อยกวา่ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอตัรา
การทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนญุาต 

 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

15) แบบแปลนและรายการค านวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 5 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

 
 

16) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

17) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

18) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม้ 
(ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

19) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ าบดัน า้เสียและการระบาย 
น า้ทิง้ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

20) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

21) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดบัวฒุิวิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้อง
ย่ืนเพิ่มเตมิ
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสงู
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
สว่นของ
ผู้ออกแบบ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7  พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร  พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม    0    บาท 
หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ส านกังานเทศบาลต าบลปราณบรีุ  เลขท่ี  999  หมูท่ี่ 1 ต าบลเขาน้อย 

อ าเภอปราณบรีุ   จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  77120   โทร. 0-3265-1812 
หมายเหตุ   - 

  2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลก  เขตดสุิต  กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
         - 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลปราณบรีุ 

อ าเภอปราณบรีุ 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


