
คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีใ่ห้บริการ :องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยืน่คาํขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนกังานท องถ่ินกไ็ด โดยการแจง้ต อเจ าพนกังานท อง

ถ่ินตามมาตรา 39ทวิเม่ือผูแ้จ้งไดด้าํเนินการแจ้งแลว้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบท่ีเจา้พนักงาน

ทอ้งถ่ินกาํหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ในกรณีท่ีเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตรวจพบใน

ภายหลงัว่าผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยืน่เอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39ทวิใหเ้จา้พนกังาน

ทอ้งถ่ินมีอาํนาจสั่งให้ผูแ้จง้มาดาํเนินการแกไ้ขใหถู้กตอ้งหรือครบถว้นภายใน 7วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้คาํสั่งดงักล่าว

และภายใน 120วนันบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไว้

ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพบว่าการก่อสร้างอาคารท่ีไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ

แปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารท่ีไดย้ื่นไวต้ามมาตรา 39ทวิไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ี

กฎกระทรวงหรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมี

หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

ช่องทางการให้บริการ 

สถานทีใ่ห้บริการ 
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่อาํเภอเวยีงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงรายโทรศพัท ์053-679085 / ติดต่อดว้ยตนเอง     
ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
 เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ี
ทางราชการกาํหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วนั 

ลาํดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้ก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหตุ: (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

2) การพจิารณา 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหตุ: (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 



ลาํดบั ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนทีรั่บผดิชอบ 
3) การพจิารณา 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินดาํเนินการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท่ี์ดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัทาํผงับริเวณ
แผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 
(หมายเหตุ: (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนงัสือแจง้ผูย้ืน่
แจง้ทราบ 
(หมายเหตุ: (องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะดาํเนินการ
ก่อสร้างอาคาร) 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วน
ตาํบลแม่เจดียใ์หม่
อาํเภอเวียงป่าเป้า
จงัหวดัเชียงราย 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจริง 0ฉบบั 
สาํเนา 1 ฉบบั 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
สาํเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้ก่อสร้างอาคารตามท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนดและกรอก
ขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

 

 

 



ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) 

 
โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้พร้อมเจา้ของท่ีดิน
ลงนามรับรองสาํเนาทุกหนา้กรณีผูแ้จง้ไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของเจา้ของท่ีดินใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
สาํเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายหุรือใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผงัท่ีดินแนบทา้ย (กรณีอาคารอยูใ่น
นิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจตอ้งมีหนงัสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบียนบา้นหรือหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบและผูรั้บมอบอาํนาจ 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

7) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของผูมี้อาํนาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรั้บมอบอาํนาจเจา้ของท่ีดิน (กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบบัจริง 0 ชุด 
สาํเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

8) 
 

หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดินต่างเจา้ของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูแ้จง้ก่อสร้างอาคาร) 

- 

 

 

 

 



ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) 

 
หนงัสือรับรองของสถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดบัวฒิุสถาปนิก) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

10) 
 

หนงัสือรับรองของวิศวกรผูอ้อกแบบพร้อมสาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

11) 
 

หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของวิศวกรผูค้วบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ี
ตอ้งมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

12) 
 

หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุมงานของสถาปนิกผูค้วบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาํเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคาร
ท่ีตอ้งมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

13) 
 

แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวับรรจงและคุณวฒิุท่ีอยูข่องสถาปนิกและวิศวกรผูอ้อกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

 

 

 

 



ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
14) 

 
รายการคาํนวณโครงสร้างแผน่ปกระบุช่ือเจา้ของอาคารช่ืออาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือคุณวฒิุท่ีอยูข่องวิศวกรผูค้าํนวณพร้อมลงนามทุกแผน่  (กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการคาํนวณให้
อาคารสามารถรับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวไดต้ามกฎกระทรวง
กาํหนดการรับนํ้าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารในการตา้นทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดินไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอียดการคาํนวณการออกแบบโครงสร้าง 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

15) 
 

กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่ค่าท่ีกาํหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใชค่้า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่คงแขง็แรงของวสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
วิศวกรผูค้าํนวณและผูข้ออนุญาตลงนาม 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

16) 
 

กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม้เหลก็เสริมหรือคอนกรีตหุม้เหลก็ไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 



 

ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
18) 

 
หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรับอากาศ (ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

19) 
 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

20) 
 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม ้(ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

21) 
 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบบาํบดันํ้าเสียและการระบายนํ้ าท้ิง (ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

22) 
 

หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 



 

 

ลาํดบั ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
23) 

 
หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์(ระดบัวฒิุวิศวกร) 
ฉบบัจริง 1 ชุด 
สาํเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยืน่เพิ่มเติมสาํหรับกรณีเป็นอาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบ)) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลาํดบั รายละเอยีดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม

ความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 

ลาํดบั ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร์เนต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดาํรงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) จงัหวดัอ่ืนๆร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศูนย์ดาํรงธรรมประจาํจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ศนูยด์าํรงธรรมองคก์ารบริหารส่วนตาํบลแม่เจดียใ์หม่  อาํเภอเวียงป่าเป้า  จงัหวดัเชียงราย  
โทรศพัท ์053-679085 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์ริการประชาชนสาํนกัปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300)) 



 

แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลาํดบั ช่ือแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 


