คูมือสําหรับประชาชน : การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผูแ
 จงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิน
่ กําหนดเพื่อเปน
หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแ
 จงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถก
ู ตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผแ
ู จงมาดําเนินการแกไข
ใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา
39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการกอสรางอาคารที่ไดแจงไว
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยน
ื่ ไวตามมาตรา 39ทวิไมถูกตองตาม
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตน
ิ ี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัตท
ิ อ
 งถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของให
เจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผแ
ู จงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
กองชางเทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปางโทร.
054-225967 ตอ 104/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
่ างราชการกําหนด) ตัง้ แตเวลา
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท
08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําดับ
1)
2)
3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจงกอสรางอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนทด
ี่ ิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด
่ น
ิ ฯ
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ยื่นแจงทราบ
(หมายเหตุ: -)

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รบ
ั ผิดชอบ
-

2 วัน

-

7 วัน

-

35 วัน

-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

ลําดับ

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
แบบการแจงกอสรางอาคารตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดและ
กรอกขอความใหครบถวน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของทีด
่ น
ิ ใหกอ
 สรางอาคารใน
ที่ดิน
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชทด
ี่ ินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรบ
ั มอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูม
 อ
ี ํานาจลง
นามแทนนิตบ
ิ ค
ุ คลผูร
 ับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิตบ
ิ ค
ุ คล)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตทีด
่ ินตางเจาของ (กรณีกอ
 สรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูแจงกอสรางอาคาร)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิสถาปนิก)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูอ
 อกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒว
ิ ิศวกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตอ
 งมีวิศวกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง1ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตอ
 งมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร
สถานทีก
่ อ
 สรางชื่อคุณวุฒท
ิ ี่อยูข
 องวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่กอ
 สราง
ดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณทีต
่ องมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ
น้ําหนักความตานทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2550
ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสราง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาทีก
่ ําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน
่ คงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชือ
่ ถือไดวิศวกรผูคา
ํ นวณและผูขออนุญาตลง
นาม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
กรณีอาคารทีเ่ ขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรีตทีห
่ ุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอย
กวาทีก
่ า
ํ หนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบ)
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวศ
ิ วกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
19)

20)

21)

22)

23)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา (ระดับวุฒิวศ
ิ วกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม (ระดับวุฒว
ิ ิศวกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา (ระดับวุฒิวศ
ิ วกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต (ระดับวุฒว
ิ ิศวกร)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ (เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบ))

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลเมืองเขลางคนคร
(หมายเหตุ: (
หมายเหตุ 1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.kelangnakorn.go.th)
2. ทางโทรศัพท (0 5422 5967)
3. ทางไปรษณีย (เทศบาลเมืองเขลางคนคร (สํานักงานชั่วคราวทีโอที) ถนนบุญโยงอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง
52000
4. รองเรียนดวยตนเอง))
2)
ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
ิ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
ิ กทม. 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูม
 ือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย
่ วของ:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ:บริการทัว่ ไป
พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก
่ ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัตท
ิ อ
 งถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลีย
่ ตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม
่ ากทีส
่ ุด 0
จํานวนคําขอทีน
่ อยทีส
่ ุด 0
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

