
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522, กฎกระทรวง,

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45  วัน 
9. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

10. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
   ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานท้องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต่อเจา
พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 
39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่
เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้  แผนผัง
บริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่
ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

11. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง  

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 2 วัน กองช่าง  



 
 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ 

7 วัน กองช่าง  

4) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน กองช่าง  

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 

12. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

13. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
13.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
13.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามทีเ่จ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

2) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

4) 

กรณีที่มีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

5) 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง



 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

บุคคลผูร้ับมอบอ านาจเจ้าของที่ดนิ (กรณี
เจ้าของทีด่ินเป็นนิติบุคคล) 

ก่อสร้างอาคาร) 

6) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร) 

7) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

8) 
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคมุการก่อสร้างพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีสถาปนิกควบคมุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือช่ือพร้อมกับเขียนช่ือ
ตัวบรรจงและคณุวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

12) 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุช่ือ
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานท่ีก่อสร้าง
ช่ือคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ)่ กรณีอาคาร
บางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณทีต่อ้งมีการ
ค านวณใหอ้าคารสามารถรับแรงสัน่ 
สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนกัความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและพื้นดิน
ที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่น 
สะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียดการค านวณการ
ออกแบบโครงสรา้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

13) 
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าคา่ที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 



 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 
ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เช่ือถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้
ขออนุญาตลงนาม 

14) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสรมิหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรบัรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เช่ือถือได้ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ) 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบ
ของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดบัวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุและวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ าบดัน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

20) 
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง



 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดบัวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

 

14. ค่าธรรมเนียม 
 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522   

15. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

หมายเหตุ  (โทรศัพท์ 053 – 730322 / www.maesalongnai.go.th) 
2) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
             ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

16. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 

 
 

 


