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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลบางจาน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
16:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมื องเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกําหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (ไม่มีพกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ –(โทร./โทรสาร ๐๓๒ ๗๗๐ ๐๐๕)
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ ายอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตามมาตรา ทวิ เมื่ อผู้แจ้ งได้ ดําเนิน การแจ้ ง แล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นต้ องออกใบรั บแจ้ ง ตามแบบที่เ จ้ าพน 39◌ักงาน
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ท้ องถิ่ น กํ าหนดเพื่ อเป็ นหลักฐานการแจ้ ง ให้ แ ก่ผ้ ูนัน้ ภายในวันที่ ไ ด้ รับแจ้ ง ในกรณี ที่ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น ตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถูกต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอํานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดําเนินการแก้ ไขให้ ถูกต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคําสัง่ ดังกล่าว
และภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่ มการเคลื่อนย้ ายอาคารตามที่ได้ แจ้ ง
ไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ ายอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริ เวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรื อรายการคํานวณของอาคารที่ ได้ ยื่น ไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไ ม่ถูกต้ องตามบทบัญ ญัติแห่ง พระราชบัญ ญัตินี ้
กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิ่ นที่ ออกตามพระราชบัญญัตินีห้ รื อกฎหมายอื่นที่เกี่ ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่ นมี
หนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
หน่ วยงานที่
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร แจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารจ่าย 1 วัน
(องค์กรปกครอง
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
ส่วนท้ องถิ่นใน
แจ้ ง
พื ้นที่ที่จะ
1)
ดําเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 2 วัน
(องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ส่วนท้ องถิ่นใน
ประกอบการแจ้ ง
พื ้นที่ที่จะ
2)
ดําเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
(องค์กรปกครอง
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนท้ องถิ่นใน
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
พื ้นที่ที่จะ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ดําเนินการ
3)
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
เคลื่อนย้ าย
จัดทําผังบริ เวณแผนที่
อาคาร)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

35 วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่
สํ
า
เนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
เคลื่อนย้ าย
อาคารตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กําหนดกรอก
ข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของที่ดิน
(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
7) วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
10) ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
11)
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๐๐๐
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (๐๓๒ ๗๗๐ ๐๐๕)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

16/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
นางสาวลักขณา เรื องทับ
นายเสถียร นิลทะสิน
องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน

