
คู�มือสําหรับประชาชน : การแจ�งก�อสร�างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน�วยงานท่ีให�บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ' วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู#ใดจะก�อสร#างอาคารโดยไม�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ#าพนักงานท#องถ่ินก็ได# โดยการแจ#งต�อเจ#าพนักงานท#องถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิ เม่ือผู#แจ#งได#ดําเนินการแจ#ง แล#ว เจ#าพนักงานท#องถ่ินต#องออกใบรับแจ#งตามแบบท่ีเจ#าพนักงานท#องถ่ิน
กําหนดเพ่ือเป1นหลักฐานการแจ#งให#แก�ผู#นั้นภายในวันท่ีได#รับแจ#ง ในกรณีท่ีเจ#าพนักงานท#องถ่ินตรวจพบในภายหลังว�าผู#แจ#ง
ได#แจ#งข#อมูลหรือยื่นเอกสารไว#ไม�ถูกต#องหรือไม�ครบถ#วนตามท่ีระบุไว#ในมาตรา 39ทวิ ให#เจ#าพนักงานท#องถ่ินมีอํานาจสั่งให#ผู#
แจ#งมาดําเนินการ แก#ไขให#ถูกต#องหรือครบถ#วนภายใน 7วันนับแต�วันท่ีได#รับแจ#งคําสั่งดังกล�าว และภายใน 120วันนับแต�
วันท่ีได#ออกใบรับแจ#งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต�วันท่ีเริ่มการก�อสร#างอาคารตามท่ีได#แจ#งไว# ถ#าเจ#าพนักงานท#องถ่ินได#
ตรวจพบว�าการก�อสร#างอาคารท่ีได#แจ#งไว# แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของ
อาคารท่ีได#ยื่นไว#ตามมาตรา 39ทวิ ไม�ถูกต#องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข#อบัญญัติท#องถ่ินท่ี
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข#องให#เจ#าพนักงานท#องถ่ินมีหนังสือแจ#งข#อทักท#วงให#ผู#แจ#งตามมาตรา 
39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

ช�องทางการให�บริการ 
 สถานท่ีให
บริการ 
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร�  ตําบลพระเสาร�  
อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร 35130/ติดต�อด"วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป&ดให"บริการวัน จันทร� ถึง 
วันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 1 วัน องค�การบริหารส�วน



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
ยื่นแจ#งก�อสร#างอาคาร จ�ายค�าธรรมเนียม และรับใบรับแจ#ง 
(หมายเหตุ: -)  

ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

2) การพิจารณา 
เจ#าพนักงานท#องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ#ง 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

3) การพิจารณา 
เจ#าพนักงานท#องถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใช#ประโยชน�
ท่ีดินตามกฎหมายว�าด#วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก�อสร#างจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข#อง เช�น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหตุ: -)   
 

7 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 

4) การพิจารณา 
เจ#าพนักงานท#องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ#งผู#ยื่นแจ#งทราบ 
(หมายเหตุ: -)  

35 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 
 
 

 

5) 
 

ใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต�ออายุ หรือใบอนุญาตให�ใช�ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส�วนขยาย) พร�อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท�าย (กรณี
อาคารอยู�ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป6 
30 บาท พร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ�าน 

- 



หรือหนังสือเดินทางของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

7) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู�รับมอบอํานาจเจ�าของท่ีดิน (กรณีเจ�าของท่ีดิน
เป8นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให�ชิดเขตท่ีดินต�างเจ�าของ (กรณีก�อสร�างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป8นผู�
ประกอบวิชาชีพสถาป9ตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 
 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป8นผู�
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 
 

- 

11) 
 

หนังสือยินยอมเป8นผู�ควบคุมงานของวิศวกรผู�ควบคุมการก�อสร�าง
พร�อมสําเนาใบอนุญาตเป8นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต�องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 

- 

12) 
 

หนังสือยินยอมเป8นผู�ควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมการก�อสร�าง
พร�อมสําเนาใบอนุญาตเป8นผู�ประกอบวิชาชีพ สถาป9ตยกรรม

- 



ควบคุม (กรณีอาคารท่ีต�องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 

13) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพร�อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู� ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู�ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 

- 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสร�าง แผ�นปกระบุช่ือเจ�าของอาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีก�อสร�าง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู� ของวิศวกรผู�คํานวณพร�อมลง
นามทุกแผ�น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ี
ก�อสร�างด�วยวัสดุถาวรและทนไฟเป8นส�วนใหญ�) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู�ในบริเวณท่ีต�องมีการคํานวณให�อาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจากแผ�นดินไหวได� ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความต�านทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการต�านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ�นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต�องแสดงรายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสร�าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใช�หน�วยแรงเกินกว�าค�าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช�นใช�ค�า fc > 65 ksc. หรือ ค�า fc’ > 173.3 ksc. ให�แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเช่ือถือได� วิศวกรผู�คํานวณและผู�ขออนุญาต ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารท่ีเข�าข�ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต�องมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุ�มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ�มเหล็ก ไม�น�อย
กว�าท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเช่ือถือได�ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 

- 



หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ) 
17) 

 
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบไฟฟPา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบปPองกันเพลิงไหม� (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู�ออกแบบระบบลิฟต' (ระดับวุฒิวิศวกร) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีต#องยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเป1นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ�พิเศษ (เอกสารในส�วนของผู#ออกแบบ)) 

- 

 

ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) เป8นไปตามหลักเกณฑ'ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� ตําบลพระเสาร�  อําเภอมหาชนะชัย  จังหวัดยโสธร  35130 
โทรศัพท� 045-738345 หรือ www.phrasao.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู" 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย�รับเรื่องร#องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู� 4 อาคารซอฟต�แวร�ปาร�ค ชั้น 2 ถนนแจ"งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด�วน 1206 / โทรศัพท� 0 2502 6670-80 ต�อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย�รับเรื่องร"องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 



 
แบบฟอร'ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร'ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน: การแจ#งก�อสร#างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให#บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท#องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน
หน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: รับแจ#ง 
กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป 
พ้ืนท่ีให�บริการ: ท#องถ่ิน 
กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข#อบัญญัติ
ท#องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีน#อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน: การขออนุญาตก�อสร#างอาคาร  องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� สําเนาคู�มือประชาชน 
04/09/2015 10:23 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 
เอกสารฉบับนี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข#อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจ�งก�อสร�างอาคารตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด และ
กรอกข�อความให�ครบถ�วน 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�า พร�อม
เจ�าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน�า  กรณีผู�แจ�งไม�ใช�เจ�าของ
ท่ีดินต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดิน           ให�ก�อสร�าง
อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส�วนของผู#แจ#งก�อสร#างอาคาร) 

- 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 


