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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอาํเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอ

หนองสองหองจังหวัดขอนแกน  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม

มาตรา 39ทวิเมื่อผู  แจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบทีเ่จาพนักงานทองถ่ินกําหนด
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เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลงัวาผูแจงไดแจง

ขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรอืไมครบถวนตามที่ระบไุวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา

ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสัง่ดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออก

ใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรอืนับแตวันที่เริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ

เคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไว

ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบญัญัติแหงพระราชบญัญัติน้ีกฎกระทรวงหรอืขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม

พระราชบัญญัติน้ีหรอืกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมหีนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบ

โดยเร็ว 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรบั

แจง 

 

1 วัน - (องคการบริหาร

สวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน - (องคการบริหาร

สวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนที่สงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

7 วัน - (องคการบริหาร

สวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

 

4) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูย่ืนแจงทราบ 

 

 

35 วัน - (องคการบริหาร

สวนตําบลตะกั่วปา

อําเภอหนองสอง

หองจังหวัด

ขอนแกน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง

เคลื่อนยายอาคาร

ตามที่เจา

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พนักงานทองถ่ิน

กําหนดกรอก

ขอความให

ครบถวน 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบบัทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผู

แจงไมใชเจาของ

ที่ดินตองมหีนังสือ

ยินยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มกีารมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

5) 

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผูรบัมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีนิติบุคคล

เปนเจาของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

8) 

แผนผังบรเิวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปา อําเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

โทร.043-210-336,043-210-395 

http://www.takuapha.go.th 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจงัหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน 

หมายเหตุ(www.Takuapha.go.th 

043-210 336 ,043-210 395 

) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 


