1/10

คู่มือสําหรั บประชาชน : การแจ้ งก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื!อกระบวนงาน : การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที!ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที!เกี!ยวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทัวไป
7. พืน4 ที!ให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที!กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที!กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45
วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี!ยต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอที!มากที!สุด 0
จํานวนคําขอที!น้อยที!สุด 0
10. ชื!ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองช่าง อบต.วิ เชตนคร/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ท$ างราชการกํ าหนด)
ตัง& แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย$ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื!อนไข(ถ้ ามี) ในการยื!นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารโดยต้ องยืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินตามมาตรา 39 ทวิ โดยเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ นจะออกใบรั บแจ้ งตามแบบเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แ ก่ผ้ ูนัน@ ภายในวัน ที ได้ รั บแจ้ ง ในกรณี ทีเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยืนเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในมาตรา
39 ทวิ ให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ ูแจ้ งมาดําเนินการ แก้ ไขให้ ถูกต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7 วัน นับแต่
วันทีได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าว และภายใน 120 วันนับ แต่วนั ทีได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39 ทวิ หรื อนับแต่วนั ทีเริ ม
การก่อสร้ างอาคารตามที ได้ แ จ้ งไว้ ถ้ าเจ้ าพนักงานท้ องถิ นได้ ตรวจพบว่าการก่อสร้ างอาคารที ได้ แจ้ งไว้ แผนผัง
บริ เ วณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรื อ รายการคํ า นวณของอาคารที ได้ ยื นไว้ ต ามมาตรา 39 ทวิ
ไม่ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี @ กฎกระทรวง หรื อข้ อบัญญัติท้องถินที ออกตามพระราชบัญญัตินี @
หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมีหนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ ว
13. ขัน4 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที!รับผิดชอบ
ที!

1)

ประเภทขัน4 ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร ยืนแจ้ งก่อสร้ างอาคาร จ่าย
ค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจ้ ง

2 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ 7 วัน
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ างจัดทํา
ผังบริ เวณแผนทีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอืนที
เกียวข้ อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื องเขตปลอดภัยใน

2)

3)

รายละเอียดของขัน4
ตอนการบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง
องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

หมายเหตุ

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร
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ที!

รายละเอียดของขัน4
ตอนการบริการ

ประเภทขัน4 ตอน

การพิจารณา
4)

การเดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรร
ทีดิน ฯ
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยืนแจ้ งทราบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

35 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที!
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

องค์การบริ หารส่วน
ตําบลวิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

กองช่าง
อบต.วิเชตนคร

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ4 ่ านการดําเนินการลดขัน4 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
@
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื!นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที!ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงาน
จํานวน
รายการเอกสาร
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร
ที!
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
0
1) บัตรประจําตัวประชาชน -

1

ฉบับ

(กรณีบคุ คลธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล

1

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล)

-

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื!น ๆ สําหรั บยื!นเพิ!มเติม
หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
ที!
รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบั
บ
จริ
ง
สํ
า
เนา
ออกเอกสาร
แบบการแจ้ งก่อสร้ างอาคารตามที& 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)
1) เจ้ าพนักงานท้ องถิ&นกําหนด และ
กรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
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ที!

2)

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม
โฉนดที&ดนิ น.ส.3 หรื อ ส.ค.1
ขนาดเท่าต้ นฉบับทุกหน้ า พร้ อม
เจ้ าของที&ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหน้ า กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่เจ้ าของ
ที&ดนิ ต้ องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้ าของที&ดินให้ ก่อสร้ างอาคารใน
ที&ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที&ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรื อ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที&ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้ อมเงื&อนไข
และแผนผังที&ดนิ แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที&มีการมอบอํานาจ ต้ องมี
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้ าน หรื อหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบคุ คลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของที&ดนิ
(กรณีเจ้ าของที&ดนิ เป็ นนิตบิ คุ คล)
หนังสือยินยอมให้ ชิดเขตที&ดินต่าง
เจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ างอาคารชิดเขตที&ดนิ )

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
0
1
ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
แจ้ งก่อสร้ างอาคาร)
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ที!

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อมสําเนา
7) ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
8) วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

หนังสือยินยอมเป็ นผู้ควบคุมงาน ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้ าง
พร้ อมสําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
9) ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที&ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

หนังสือยินยอมเป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อมสําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบวิชาชีพ
10) สถาปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที&ต้องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

-
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ที!

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน ที&มี
ลายมือชื&อพร้ อมกับเขียนชื&อตัว
11) บรรจง และคุณวุฒิ ที&อยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที& 10
(พ.ศ.2528)

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

รายการคํานวณโครงสร้ าง แผ่น ปกระบุชื&อเจ้ าของอาคาร ชื&อ
อาคาร สถานที&ก่อสร้ าง ชื&อ
คุณวุฒิ ที&อยู่ ของวิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารที&ก่อสร้ างด้ วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็ นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภทที&ตงอยู
ั A ใ่ น
บริ เวณที&ต้องมีการคํานวณให้
12) อาคารสามารถรับแรงสัน& สะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง กําหนดการรับ
นํ Aาหนัก ความต้ านทาน ความ
คงทนของอาคาร และพื Aนดินที&
รองรับอาคารในการต้ านทาน
แรงสัน& สะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ องแสดงรายละเอียด
การคํานวณ การออกแบบ
โครงสร้ าง

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)
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ที!

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

กรณีใช้ หน่วยแรงเกินกว่าค่าที&
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที& 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ คา่ fc > 65
ksc. หรื อ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
13) แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมัน& คงแข็งแรงของวัสดุที&
รับรองโดยสถาบันที&เชื&อถือได้
วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

กรณีอาคารที&เข้ าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที& 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของคอนกรี ตที&ห้ มุ
14) เหล็กเสริ ม หรื อ คอนกรี ตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที&กําหนดใน
กฎกระทรวง หรื อมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที&
เชื&อถือได้ ประกอบการขออนุญาต

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)

แบบแปลนและรายการคํานวณ
งานระบบของอาคาร ตาม
15) กฎกระทรวง ฉบับที& 33 (พ.ศ.
2535)

1

0

ชุด

เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

-
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ที!

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
16) วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
17) วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
18) วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัดนํ Aา
19) เสียและการระบายนํ Aาทิ Aง (ระดับ
วุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)
(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)
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ที!

รายการเอกสารยื!นเพิ!มเติม

หน่ วยงาน จํานวน จํานวน
หน่ วยนับ
ภาครั ฐผู้
เอกสาร เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หมายเหตุ

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
20) วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
21) วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที&ต้องยื&น
เพิ&มเติมสําหรับกรณี
เป็ นอาคารสูง หรื อ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสารใน
ส่วนของผู้ออกแบบ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที! 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847
หมายเหตุ –
2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดํารงธรรมประจํ าจังหวัดลําปาง)
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3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน กรุงเทพมหานคร ร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ 1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที $ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที $ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดํารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง& อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที $ 6)

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที!พมิ พ์
สถานะ

04/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั @ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเช
ตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

