
คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานท่ีให้บริการ : เทศบาลต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย 

********************************************************************************************** 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่กไ็ดโดยการแจ้งตอ  

เจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้ง 

ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้น้ันภายในวันท่ีได้รับแจ้ง  ในกรณีท่ี เจ้า

พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ีระบุ  

ไว้ในมาตรา 39 ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน          

7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือ

นับแต่วันท่ีเริ่มการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารท่ีได้ 

แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ยื่นไว้ตาม                 

มาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออก  ตาม

พระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตาม             

มาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 
สถานท่ีให้บริการ 
ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคาร  (เทศบาล
ต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
โทร.044-991447 ) /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดให้บริการ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุด
ที่ทางราชการก าหนด ) 
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :45 วัน 

 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ที่จะด าเนิน 
การก่อสร้างอาคาร 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ที่จะด าเนิน 
การก่อสร้างอาคาร 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน ์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที ่
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที ่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง เขตปลอดภัย 
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหารฯ และพรบ.จัดสรร- 
ที่ดินฯ 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ที่จะด าเนิน 
การก่อสร้างอาคาร 

7 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ 
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
หมายเหต:ุ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ที่จะด าเนิน 
การก่อสร้างอาคาร 

35 วัน - 
 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน 
ฉบับจริง    0 ฉบับ 
ส าเนา    1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล  
ฉบับจริง    0 ชุด 
ส าเนา    1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดและ 
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้อง
มีหนังสือยินยอมของเจ้า ของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง    0 ชุด 
ส าเนา    1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ  
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ  
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 
 
 

- 

6) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 30 บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ  
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

7) 
 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจ ลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง    0 ชุด 
ส าเนา    1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด 
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น  
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา   0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น  ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 
 
 
 
 

- 

11) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง  - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
 พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง   1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยู่ของสถาปนิกและ ศว
กรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้างชื่อคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม  
ทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ีก่อสร้างด้วย 
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้ อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎ กระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความ
ต้านทานความคงทนของ อาคารและพ้ืนดินท่ีรองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน ของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6  
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุ ท่ี
รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต  ลง
นาม 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

16) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่ น้อย
กว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการ         
ทนไฟจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคารตามกฎ 
กระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พเิศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 
 
 
 
 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้าม)ี หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง   1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร)  
ฉบับจริง    1 ชุด 
ส าเนา    0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรือ 
อาคาร ขนาด ใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 
 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหต:ุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
              2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
              3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
              4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
              5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
              6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
 

2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) เทศบาลต าบลจระเข้หิน 399 หมู่ 6 ต าบลจระเข้หิน อ าเภอครบุร ีจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-991447 หรือ
เว็บไซต์ www.chorakhehin.go.th 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต:ุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ - 



 

ชื่อกระบวนงาน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 

พ้ืนท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง 

ข้อบัญญัติท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ: 45.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

  จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

  จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

  จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:ส าเนาคู่มือประชาชน 17/08/2015 11:42 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่


