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คู่มือสาหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:00
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคาร โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อ
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพบในภายหลังว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า การก่อสร้างที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้อง ตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การพิจารณา
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

35 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

4/13

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
ก่อสร้ างอาคาร
ตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กาหนดและ
กรอกข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดนิ ลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดนิ ต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)
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ที่

4)

5)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ คุ คล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้ าของที่ดนิ
(กรณีเจ้ าของ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)
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ที่

6)

7)

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม
ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ งก่อสร้ าง
อาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สาเนา
10) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
11) แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

คุณวุฒิที่อยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ โครงสร้ างแผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคาร
ชื่ออาคารสถานที่
ก่อสร้ าง ชื่อ
คุณวุฒิที่อยูข่ อง
วิศวกรผู้คานวณ
พร้ อมลงนาม
ทุกแผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะ
12)
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้
อาคารสามารถ
รับ

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น ้าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
13)
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คานวณและ
ผู้ขออนุญาต
ลงนาม
กรณีอาคาร
ที่เข้ าข่ายตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริมหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
14)
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและ 15) รายการคานวณ
งานระบบของ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

อาคารตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
16) วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
17)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
18)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
19)
ผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน ้าเสียและ
การระบายน ้าทิ ้ง
(ระดับวุฒิ
วิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
20)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดับ
วุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
21)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
(1) อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
0.50 บาท
(2) อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคาร
แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
(3) อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน 500 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท
(5) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ คิดตามพื้นที่ของ ที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(6) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท
(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง หรือ ท่อระบายน้า รั้ว หรือ กาแพง รวมทั้งประตูรั้ว หรือ
กาแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1491 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งตามที่เทศบาลเมืองสระแก้วกาหนด
19. หมายเหตุ
-

หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
โดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ
เขียนที่
วันที่
เรียน

.

เดือน

พ.ศ.

.

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้าพเจ้า
[ ] เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ถนน
หมู่ที่
อาเภอ/เขต
จังหวัด
[ ] เป็นนิติบุคคลประเภท
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
จังหวัด
โดย
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร
ตรอก/ซอย
ตาบล/แขวง
.

.

.

จดทะเบียนเมื่อ
ตรอก/ซอย
อาเภอ/เขต
เป็นผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง
ถนน
หมู่ที่
จังหวัด

.

.

.

.

.

มีความประสงค์จะทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
โดยไม่ยื่นคาร้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ทาการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
ทีบ่ ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่
น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
.

ข้อ 2 เป็นอาคาร.
(1) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
(2) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
(3) ชนิด
จานวน
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน

เพื่อใช้เป็น
คัน
เพื่อใช้เป็น
คัน
เพื่อใช้เป็น
คัน

.

.

.

.

.

.

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการคานวณ ที่แนบมาพร้อมนี้
/ข้อ 3..........

-2ข้อ 3 โดยมี
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
เป็นวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้าง
เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ
และระบบระบายอากาศและระบบป้องกันเพลิงไหม้
(6)
เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ
และระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
(7)
เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิง้
(๘)
เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิง้
(9)
เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
(10)
เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
(11)
เป็นวิศวกรผู้ดาเนินการตรวจสอบงานออกแบบ
และคานวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร
ตามสาเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกล่าว ที่แนบมาพร้อมนี้
ข้อ 4 กาหนดแล้วเสร็จใน
วัน โดยจะเริ่มต้นก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร เมื่อ
และจะแล้วเสร็จเมื่อ
ข้อ 5 ข้าพเจ้าขอชาระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร
จานวน
บาท (
)
ข้อ 6 พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
[ ] (1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) จานวน 5 ชุด ๆ ละ
แผ่น
[ ] (2) รายการคานวณโครงสร้างที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2528) จานวน 1 ชุด ๆ ละ
แผ่น
[ ] (3) แบบและรายการคานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
[ ] (4) แบบและรายการคานวณระบบบาบัดน้าเสียและการระบายน้าทิ้งในอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
[ ] (5) แบบและรายการคานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
[ ] (6) แบบและรายการคานวณระบบลิฟต์ในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
[ ] (7) หนังสือรับรองว่า เป็นผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงานตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ) จานวน
ฉบับ
.

-3[ ] (8) สาเนาใบอนุญาตของผู้ออกแบบอาคาร ผู้ออกแบบและคานวณอาคาร
หรือผู้ควบคุมงาน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
[ ] (9) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ
[ ] (10) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มี
อานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้แจ้งที่หน่วยงาน ซึ่งมีอานาจรับรอง ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้แจ้ง)
[ ] (11) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทน
นิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) จานวน
ฉบับ
[ ] (12) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว (กรณีการมอบอานาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)
จานวน
ฉบับ
[ ] (13) สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
ที่จะทาการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว
จานวน
ชุด
[ ] (14) สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่
ที่จะใช้เป็นที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ชุด
[ ] (15) หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดินทุกคนหรือสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดินที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง ออกให้
ไม่เกิน 6 เดือน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคล
เจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว จานวน
ฉบับ (กรณีเป็นที่ดินของบุคคลอื่น)
[ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทาการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสาเนาคาขออนุญาตหรือ
หนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคาร สาเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจ้งจะรื้อถอนอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิม
จะต้องรื้อถอนอยู่ในบริเวณที่จะก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร)
[ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทาการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน
เคลื่อนย้าย ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง จานวน
ฉบับ (ถ้ามีโปรดระบุ
)
[ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
.
.

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)
(
หมายเหตุ (1) ข้อความใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง [ ] หน้าข้อความที่ต้องการ

ผู้แจ้ง
)

.

