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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรแจ้งเคล่ือนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยกอ าเภอเมืองสระแก้วจงัหวดัสระแก้ว 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยกอ าเภอเมืองสระแก้วจงัหวดัสระแก้ว 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:รับแจ้ง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวินายพรรษาเบญจมานกุรส าเนาคูมื่อ
ประชาชน 25/08/2015 15:17  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลท่าแยก  (ทีต่ัง้ม.4  ต าบลท่าแยกอ าเภอเมืองสระแก้วจงัหวดั

สระแก้ว)/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
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ผู ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารโดยไม ย่ืนค าขอรับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท องถ่ินก็ได โดยการแจ้งต อเจ
าพนกังานท องถ่ินตามมาตรา 39ทวิเม่ือผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตาม

แบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนดเพ่ือเป็นหลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นัน้ภายในวนัท่ีได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจพบในภายหลงัวา่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมลูหรือย่ืนเอกสารไว้ไมถ่กูต้องหรือไมค่รบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมีอ านาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งค าสัง่
ดงักลา่วและภายใน 120วนันบัแตว่นัท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนบัแตว่นัท่ีเร่ิมการเคล่ือนย้ายอาคารตามท่ี
ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ตรวจพบวา่การเคล่ือนย้ายอาคารท่ีได้แจ้งไว้แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารท่ีได้ย่ืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไมถ่กูต้องตามบทบญัญัตแิหง่
พระราชบญัญตันีิก้ฎกระทรวงหรือข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญตัินีห้รือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้า
พนกังานท้องถ่ินมีหนงัสือแจ้งข้อทกัท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคล่ือนย้ายอาคารจา่ย
คา่ธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่
แยกอ าเภอเมือง
สระแก้วจงัหวดั
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่
แยกอ าเภอเมือง
สระแก้วจงัหวดั
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย
อาคาร) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่
แยกอ าเภอเมือง

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 
 

สระแก้วจงัหวดั
สระแก้ว 

ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนงัสือแจ้งผู้ ย่ืนแจ้งทราบ 
 
 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลทา่
แยกอ าเภอเมือง
สระแก้วจงัหวดั
สระแก้ว 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะ
ด าเนินการ
เคล่ือนย้าย
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) หนงัสือรับรองนิติ - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บคุคล 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบกำรแจ้ง
เคล่ือนย้ำย
อำคำรตำมท่ีเจ้ำ
พนกังำนท้องถ่ิน
ก ำหนดกรอก
ข้อควำมให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำพร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำทกุหน้ำ
กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ
ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจต้องมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจตดิอำกร

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

แสตมป์ 30 บำท
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหรือ
หนงัสือเดนิทำง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ ำนำจ 

4) 

หนงัสือมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
ท่ีดนิ (กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

ส ำเนำบตัร
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของท่ีดิน 
(กรณีนิติบคุคล
เป็นเจ้ำของท่ีดนิ) 

- 0 1 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลนและ
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชดุ - 

9) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงพร้อม
ลงลำยมือช่ือเลข
ทะเบียนของ

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิศวกร
ผู้ออกแบบ 

10) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

11) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก ( ท่ีตัง้ม.4  ต าบลทา่แยกอ าเภอเมืองสระแก้วจงัหวดั

สระแก้ว) 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลทา่แยก ( www.tayak.go.th ) 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนโทรศพัท์.037-244506-7  โทรสาร.037-244506 
หมายเหตุ- 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียนไปรษณีย์ท่ีอยูอ่งค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยกม.4  ต าบลท่าแยกอ าเภอเมืองสระแก้ว
จงัหวดัสระแก้ว  27000 
หมายเหตุ- 

5) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์ด ารงธรรมกระทรวงมหาดไทยโทร.1567 
หมายเหตุ- 

6) ช่องทำงกำรร้องเรียนตู้ รับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก 
หมายเหตุ- 

7) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 26/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลทา่แยก

อ าเภอเมืองสระแก้วจงัหวดั
สระแก้วสถ.มท. 
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อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


