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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:รับแจง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ21/05/2558 

16:06  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการองคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน 40110  โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:00 น.  

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคล่ือนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น

ตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่น

กําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผู

แจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนกังานทองถิ่นมีอํานาจ

ส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาวและภายใน๑๒๐วัน

นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันที่เร่ิมการเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงาน

ทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ

คํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวง

ใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจงเคล่ือนยายอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะ

ดําเนนิการ

เคล่ือนยาย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะ

ดําเนนิการ

เคล่ือนยาย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่กอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

ดําเนนิการ

เคล่ือนยาย

อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนงัสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 
 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะ

ดําเนนิการ

เคล่ือนยาย

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง

เคล่ือนยาย

อาคารตามที่เจา

พนกังานทองถิ่น

กําหนดกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทกุ

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหนา

กรณีผูแจงไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนงัสือยนิยอม

ของเจาของทีดิ่น

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนงัสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบตัร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบยีนบานหรือ

หนงัสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

4) 

หนงัสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เปนเจาของทีดิ่น) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในประเภท

วิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชพี

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

 

 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชพีวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88  หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ 

จังหวัดขอนแกน 40110 โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 
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หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th) 

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


