คูม
่ อ
ื สำหร ับประชำชน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
ี า
หน่วยงำนทีใ่ ห้บริกำร : เทศบาลตาบลบ ้านเหลือ
่ ม อาเภอบ ้านเหลือ
่ ม จังหวัดนครราชสม
กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้
แจ้งได้ดําเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้น
ภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
ตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้
แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารทีไ่ ด้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
รายการคํานวณของอาคารทีไ่ ด้ยื่นไว้ตามมาตรา 39ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกีย่ วข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
สำนักงำนเทศบำลตำบลบ้ำนเหลื่อม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
(หมำยเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด) ตั้งแต่เวลำ 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 30 วัน
ลาดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ง
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร
ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่ ิน ฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะดำเนินกำร

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

2 วัน

เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

7 วัน

เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ลาดับ
4)

ขั้นตอน

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

20 วัน

เทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม
อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

ก่อสร้ำงอำคำร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ยนื่
แจ้งทราบ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะดำเนินกำร
ก่อสร้ำงอำคำร))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1)
บัตรประจาตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบการแจ้งก่อสร้างอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด และกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
4)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองสาเนา ทุกหน้า กรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
5)
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต
ฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
6)
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องมีหนังสือมอบอานาจ ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ
7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
บัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้แจ้งก่อสร้างอาคาร)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลาดับ
14)

15)

16)

17)

18)

19)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
รายการคานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร ชื่ออาคาร สถานที่
ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกรผู้คานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการ
คานวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง กาหนดการรับน้าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการคานวณ การออกแบบโครงสร้าง
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชือ่ ถือได้
ประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ)
แบบแปลนและรายการคานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลาดับ

20)

21)

22)

23)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้ง (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (ระดับวุฒวิ ิศวกร)
ฉบับจริง 1 ชุด
สาเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิม่ เติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ))

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมำยเหตุ: -)

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1)
กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรม กรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร ถนนพระรำมที่ 6)
))
2)
จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))
3)
ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรี สํานักงานเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม อําเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 30350
โทรศัพท์ 044-387155/www.banlueammuni.go.th
(หมำยเหตุ: -)
4)
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:

1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ: 45.0
ข้อมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สําเนาคู่มือประชาชน 01/09/2015 14:37

เอกสารฉบับนีด้ าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th
วันที่เผยแพร่คมู่ ือ: -

