
คู�มือสําหรบัประชาชน : การแจ�งเคลือ่นย�ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน�วยงานท่ีให�บรกิาร :องค%การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร%ธานี จังหวัดสรุาษฎร%ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ% วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู�ใดจะเคลื่อนย�ายอาคารโดยไม�ย่ืนคาํขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่นก็ได�โดยการแจ�งต�อเจ�าพนักงานท�องถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผู�แจ�งได�ดาํเนินการแจ�งแล�วเจ�าพนกังานท�องถิ่นต�องออกใบรับแจ�งตามแบบท่ีเจ�าพนักงานท�องถิ่นกาํหนด
เพ่ือเป,นหลักฐานการแจ�งให�แก�ผู�นั้นภายในวันที่ได�รับแจ�งในกรณีท่ีเจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพบในภายหลงัว�าผู�แจ�งได�แจ�ง
ข�อมูลหรือยื่นเอกสารไว�ไม�ถูกต�องหรือไม�ครบถ�วนตามท่ีระบไุว�ในมาตรา 39ทวิให�เจ�าพนักงานท�องถิ่นมีอํานาจสั่งให�ผู�แจ�งมา
ดําเนินการแก�ไขให�ถูกต�องหรือครบถ�วนภายใน 7วันนับแต�วนัที่ได�รับแจ�งคาํสัง่ดังกล�าวและภายใน 120วันนับแต�วันท่ีได�ออก
ใบรับแจ�งตามมาตรา 39ทวหิรือนับแต�วันที่เริ่มการเคลื่อนย�ายอาคารตามท่ีได�แจ�งไว�ถ�าเจ�าพนักงานท�องถิ่นได�ตรวจพบว�า
การเคลื่อนย�ายอาคารท่ีได�แจ�งไว�แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคาํนวณของอาคารท่ีได�
ย่ืนไว�ตามมาตรา๓๙ทวิไม�ถกูต�องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบญัญัตินี้กฎกระทรวงหรือข�อบัญญัติท�องถิ่นท่ีออกตาม 
ช�องทางการให�บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
กองช�อง องค�การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
โทรศัพท�.0-7729-2916  ต�อ 103 
โทรสาร.0-7729-2916  ต�อ 101 
www.bangbaimai.go.th/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ  
เป"ดให�บรกิารวัน จันทร� ถงึ วันศุกร� 
(ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจ�งเคลื่อนย�ายอาคารจ�ายค�าธรรมเนียมและรับใบรับแจ�ง 
หมายเหตุ: องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะ
ดําเนินการเคลื่อนย�ายอาคาร 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ�ง 
หมายเหตุ: (องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการเคลื่อนย�ายอาคาร 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 7 วัน - 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช�ประโยชนO
ที่ดินตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก�อสร�างจัดทาํผงับริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข�องเช�นประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและ 
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
หมายเหต:ุ องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะ
ดําเนินการเคลื่อนย�ายอาคาร 

 

4) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ�งผู�ย่ืนแจ�งทราบ 

35 วัน - 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ0ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีนิติบคุคล) 
 

- 

3) 
 

แบบการแจ�งเคล่ือนย�ายอาคารตามท่ีเจ�าพนักงานท�องถ่ินกําหนด
กรอกข�อความให�ครบถ�วน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อมเจ�าของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�ากรณีผู�แจ�งไม�ใช�เจ�าของท่ีดินต�องมี
หนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดินให�ก�อสร�างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

5) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจต�องมีหนังสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมป< 
30 บาทพร�อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ�าน
หรือหนังสือเดินทางของผู�มอบและผู�รบัมอบอํานาจ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจเจ�าของท่ีดิน (กรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�เจ�าของ
ที่ดิน) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ�านของผู�มอีาํนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู�รับมอบอํานาจเจ�าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป>น
เจ�าของท่ีดิน) 
ฉบับจรงิ0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนญุาตเป>นผู�
ประกอบวชิาชีพสถาป?ตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป>นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพสถาป?ตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป>นผู�
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป>นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

10) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน - 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
 ฉบับจรงิ1ชุด 

สําเนา0ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสร�างพร�อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู�ออกแบบ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป>นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป>นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพสถาป?ตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) -ไม�มีค�าธรรมเนียม 
หมายเหตุ: เป-นไปตามหลักเกณฑ�ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 
พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม�เป,นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: กองช�างองค�การบริหารส�วนตาํบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท�  0-7729-2916 ต�อ 103หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนยOบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ: เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� ปณ.1111 



ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

 
แบบฟอร%ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร%ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 

 
หมายเหตุ 

ช่ือกระบวนงาน:การแจ�งเคลื่อนย�ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลช�องแค อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรคO กรมส�งเสริมการปกครอง
ท�องถิ่น เทศบาลตาํบลช�องแค อําเภอตาคลี จงัหวัดนครสวรรคO 
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ัวไป 
พ้ืนที่ให�บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข�อบญัญัติท�องถิ่น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู�มอืประชาชน] การแจ�งเคลื่อนย�ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ20/07/2558 14:46 
 
 

เอกสารฉบบันี้ดาวนOโหลดจากเว็บไซตOระบบสารสนเทศศูนยOกลางข�อมูลคู�มอืสาํหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


