
1/8 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเคลื่อนยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบำลต ำบลบ้ำนต้ำย อ ำเภอสว่ำงแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: รับแจ้ง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มอืประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตาม มาตรา 39 ทวิ 

สุภวัฒน ์นิติกร 24/07/2015 11:22  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย (กองช่าง) ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 47110 โทร 0-4216-4680 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงาน

ท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผูน้ั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจา้พนักงานท้องถิ่นตรวจ

พบในภายหลังว่าผูแ้จ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรอืไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่ เริ่มการ

เคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผัง

บริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่

ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง หรอืข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องใหเ้จ้าพนักงานท้องถิ่นมหีนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร 

จา่ยค่าธรรมเนียม และรับ

ใบรับแจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

เชน่ ประกาศกระทรวง

คมนาคม เรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผูย้ื่นแจ้งทราบ 

 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะ

ด าเนนิการ

เคลื่อนย้าย

อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วัน 

14. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง

เคลื่อนย้าย

อาคาร ตามที่

เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นก าหนด 

กรอกข้อความ

ให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิ 

น.ส.3 หรอื 

ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจา้ของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองส าเนา 

ทุกหน้ากรณีผู้

แจ้งไม่ใช่เจ้าของ

ที่ดนิต้องมี

หนังสือยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจ 

ต้องมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิ

อากรแสตมป์ 

30 บาท พรอ้ม

ส าเนาบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ส าเนาทะเบียน

บ้าน หรอื

หนังสือเดินทาง

ของผู้มอบและ

ผูร้ับมอบอ านาจ 

4) 

หนังสือมอบ

อ านาจเจา้ของ

ที่ดนิ (กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบัตร

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผูม้ี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีนิตบิุคคล

เป็นเจ้าของ

ที่ดนิ) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะ ขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ 

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการค านวณ

โครงสรา้ง 

พร้อมลงลายมือ

ชื่อ เลขทะเบียน

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 
หนังสือแสดง

ความยินยอม

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบ น. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

47110 โทร 0-4216-4680 หรอื www.facebook.com/tesbalbanntai 

หมำยเหตุ (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบ้านต้าย ) 
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2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

หมำยเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรยีนด้วยตนเอง 

6. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


