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คูมือสําหรบัประชาชน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การแจงกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
3. ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคบั/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 20:37  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบรกิารกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 เว็บไซด 
www.maenarua.com/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจานักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา
39ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปน
หลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับการแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือ
ยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมควบถวนตามที่ระบุไวตามมาตรา 39 ทวิใหเจาพนักงานทองถิ่นอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือควบถวนภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120 วันนับตั้งแตวันที่ไดอกใบรับ
แจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับตั้งแตวันที่เริ่มกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการกอสราง
อาคารทีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 
39ทวไิมถูกตองตามบทบญัญตัิแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงกอสรางอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลแมนา
เรืออําเภอเมือง
พะเยาจังหวัด
พะเยา 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง
กอสรางอาคาร
ตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดและกรอก
ขอความให
ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน 

3) 

ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบั
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

4) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

5) บัตรประจําตัว - 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 

ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

6) 

หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงกอสราง
อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคมุ (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคมุการ
กอสรางพรอม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

10) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคมุการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือช่ือพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

12) 
รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารช่ืออาคาร
สถานที่กอสราง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

13) กรณีใชหนวยแรง - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรือคา 
fc’> 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

ของผูออกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

15) 
แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

20) หนังสือรับรอง - 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกองชางองคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ หมายเลขโทรศัพท 0-5442-3002 

หมายเหตุ- 
2) ชองทางการรองเรียนเว็บไซด www.maenarua.com 

หมายเหตุ- 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1
) 

แบบยธ.1 
-            แบบ ยธ.1 

 

 

 

หนังสือแจงการกอสราง ดัดแปลง หรือ รื้อถอนอาคาร 

โดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 

 

                                     เขียนที่............................................................. 

                                  วันที่.............เดือน......................................พ.ศ........................ 

เรียน..............................................เจาพนักงานทองถิ่น 

  ขาพเจา................................................................................เจาของอาคารหรอืตัวแทนเจาของอาคาร 

  [ ] เปนบุคลธรรมดา อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย................................ถนน.............................   

หมูที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................... 

  [ ] เปนนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมื่อ................................................ 

เลขทะเบียน................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย..................................... 

ถนน..............................หมูที่..............ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................................. 

จังหวัด...........................    ....โดย.......................................................เปนผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 

อยูบานเลขที่......................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูที.่.................. 

ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 

 

  มีความประสงคจะทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคํารองขอรับใบอนุญาตจาก 

เลขรับที.่............................ 

วันที่.................................. 

ลงชื่อ................. ผูรับคําขอ 
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เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี ้

  ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารที่บานเลขที่................................................... 

ตรอก/ซอย................................ถนน.............................หมูที่.........................ตําบล/แขวง................................ 

อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.....................................โดย............................................................ 

เปนเจาของอาคาร ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................................................ 

เปนที่ดินของ................................................................................................................................................... 

  ขอ 2 เปนอาคาร 

(1) ชนิด..................................จํานวน..................................เพื่อใชเปน................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน 

(2) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใชเปน................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน 

(3) ชนิด.................................จํานวน..................................เพื่อใชเปน................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.............................คัน    

   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้ 

  ขอ 3 โดยมี 

   (1)...........................................................เปนสถาปนิกผูออกแบบ 

   (2)...........................................................เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน   

   (3)...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบโครงสราง 

   (4)...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง  

   (5)...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรับภาวะอากาศ                 

                                     และระบบระบายอากาศและระบบปองกันเพลิงไหม

   (6) ...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ 

                                                                                        และระบายอากาศ และระบบปองกันเพลิงไหม 
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    (7) ...........................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย 

             และการระบายน้ําทิ้ง 

   (8) ...........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสีย 

                                              และการระบายน้ําทิ้ง 

   (9) ............................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

   (10) ..........................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต 

                        (11)...........................................................เปนวิศวกรผูดําเนินการตรวจสอบงานออกแบบ 

                                                                                          และคํานวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร 

 ตามสําเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกลาว ที่แนบมาพรอมนี้ 

 

   ขอ 4  กําหนดแลวเสร็จใน...............วัน โดยจะเริ่มตนกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร

เมื่อ......................................และจะแลวเสร็จเมื่อ............................................... 

   ขอ 5 ขาพเจาขอชําระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

จํานวน............................................บาท  (................................................................) 

   ขอ 6 พรอมหนังสือฉบับนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

   [ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่

กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)  จํานวน 5 ชุด ชุดละ....................แผน 

   [ ] (2) รายการคํานวณโครงสรางที่ถูกตองตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2528) ฯ จํานวน 1 ชุด ชุดละ..........................แผน 

   [ ] (3) แบบและรายการคํานวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิงไหมในอาคาร

สูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 

   [ ] (4) แบบและรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้งในอาคารสูงหรืออาคารใหญ

ขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
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   [ ] (5) แบบและรายการคํานวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)  

   [ ] (6) แบบและรายการคํานวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)  

   [ ] (7) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือ     ผูควบคุมงาน

ตามมาตรา 39 ทวิ (1) (จ)  จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (8) สําเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคํานวณอาคาร หรือผูควบคุมงานซึ่ง

รับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (9) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจงซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว

จํานวน....................ฉบับ 

   [ ] (10) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อ

แทนนิติบุคคลผูแจงที่หนวยงานซึ่งมีอํานาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูแจง) 

   [ ] (11) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจงซึ่ง

รับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) จํานวน.......................................ฉบับ 

   [ ] (12) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียน

บานของตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว (กรณีการมอบอํานาจใหผูอื่นแจงแทน)  

จํานวน...................ฉบับ 

   [ ] (13) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่................................................................ที่จะทําการ

กอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว จํานวน...............ชุด 

   [ ] (14) สําเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขที่.................................................................ที่จะใชเปน

ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา – ออกของรถ ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว    จํานวน...............ชุด 

   [ ] (15) หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินตาม (13) และหรือ (14) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินทุกคน หรือสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค

และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ที่หนวยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของที่ดิน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองแลว 
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จํานวน...................ฉบับ (กรณีเปนที่ดินของบุคคลอื่น) 

    [ ] (16) หนังสือยืนยันที่จะทําการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสําเนาคําขออนุญาตหรือหนังสือ

แจงจะรื้อถอนอาคาร สําเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจงจะรื้อถอนอาคารเดิม(กรณีมีอาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยู

ในบริเวณที่จะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) 

    [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารที่จะทําการกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตาม

กฎหมายอื่นในสวนที่เกี่ยวของ จํานวน..................ฉบับ (ถามีโปรดระบุ.......................................................) 

   [ ] (18) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) 

...................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................... 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

        (ลายมือชื่อ)....................................................ผูแจง 

             (....................................................) 

 

 

หมายเหตุ  (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 

                  (2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความที่ตองการ 

 

 

 



16/16 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
วันที่พิมพ 19/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลแมนาเรือ

อําเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาสถ.
มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
 

 
 

 


