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คู่มือสาหรั บประชาชน: การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแกน
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่ น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
16:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น /ติ ดต่อด้วย
ตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู้ใดจะเคลื่อนย้ ายอาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตามมาตรา นการแจ้ งแล้ วเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบที่เจ้ าพนทวิเมื่อผู้แจ้ งได้ ดาเนิ93ัักงาน
ท้ องถิ่นกาหนดเพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ นู นภายในวั
ั้
นที่ได้ รับแจ้ งในกรณีที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยื่นเอกสารไว้ ไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามที่ระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิให้ เจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ่นมีอานาจสัง่ ให้ ผ้ แู จ้ งมาดาเนินการแก้ ไขให้ ถกู ต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งคาสัง่ ดังกล่าว
และภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิหรื อนับแต่วนั ที่เริ่มการเคลื่อนย้ ายอาคารตามที่ได้ แจ้ ง
ไว้ ถ้าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นได้ ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ ายอาคารที่ได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนหรื อรายการคานวณของอาคารที่ได้ ยื่นไว้ ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถกู ต้ องตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้
กฎกระทรวงหรื อข้ อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นมี
หนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง อบต.
โจดหนองแก

การตรวจสอบเอกสาร

แจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ ง

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ ง

2 วัน

กองช่าง อบต.
โจดหนองแก

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม

กองช่าง อบต.
โจดหนองแก

1)

2)

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

การพิจารณา
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

หมายเหตุ

ดาเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)

35 วัน

กองช่าง อบต.
โจดหนองแก

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ 0

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บุคคล

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
เคลื่อนย้ าย
อาคารตามที่เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
กาหนดกรอก
ข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจเจ้ าของ
ที่ดนิ (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้ าของที่ดิน
(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นเจ้ าของที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

7)

สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ โครงสร้ างพร้ อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

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

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลโจดหนองแก อาเภอพล จังหวัดขอนแก่น 043-210758
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอพล ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดขอนแก่น
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

