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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้เคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :กองชา่ง เทศบาลตําบลหนองขนาน กระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใ้ดจะเคลื อนยา้ยอาคารโดยไมย่ื นคาํขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ นก็ไดโ้ดยการแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ นตาม
มาตรา 39ทวเิมื อผูแ้จง้ไดด้ําเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที เจา้พนักงานทอ้งถิ นกาํหนดเพื อ
เป็นหลักฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ /นภายในวนัที ไดร้ับแจง้ในกรณีที เจา้พนักงานทอ้งถิ นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอื
ยื นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ นมอํีานาจสั งใหผู้แ้จง้มาดาํเนนิการ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัที ไดร้ับแจง้คาํสั งดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัที ไดอ้อกใบรับแจง้ตาม
มาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัที เร ิ มการเคลื อนยา้ยอาคารตามที ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ นไดต้รวจพบวา่การเคลื อนยา้ยอาคาร
ที ไดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที ไดย้ื นไวต้ามมาตรา๓๙ทวไิม่
ถกูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญัตนิี/กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิ นที ออกตามพระราชบญัญัตนีิ/หรอืกฎหมายอื นที 
เกี ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 
 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน 
 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเที ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วัน 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจง้เคลื อนยา้ยอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นในพื/นที ที จะดําเนนิการ
เคลื อนยา้ยอาคาร)) 

1 วนั กองชา่ง 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นในพื/นที ที จะดําเนนิการ
เคลื อนยา้ยอาคาร)) 

2 วนั กองชา่ง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื นที เกี ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที ดนิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นในพื/นที ที จะดําเนนิการ
เคลื อนยา้ยอาคาร)) 

7 วนั กองชา่ง 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ นตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยื นแจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ นในพื/นที ที จะดําเนนิการ
เคลื อนยา้ยอาคาร)) 

35 วนั กองชา่ง 
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รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้เคลื�อนยา้ยอาคารตามที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกําหนด
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลงนาม
แทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีนติบิคุคลเป็น
เจา้ของที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชื�อเลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองขนาน 032-598521 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
 

 

หมายเหต ุ

- 
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ชื�อกระบวนงาน:การแจง้เคลื อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ น (กระบวนงานบรกิารที เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื2นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 13:13 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


