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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางกราง (ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยืน่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิน่
กําหนดเพือ่ เปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแ จง
ไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวน ตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งให
ผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถกู ตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120 วันนับแต
วันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการกอสรางอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นได
ตรวจพบวาการกอสรางอาคารที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของ
อาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทอ งถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผแู จงตามมาตรา 39
ทวิ ทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง
2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง
3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
แผนที่สงั เขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นทีเ่ กี่ยวของ
เชนประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ
4) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
กองชาง/
อบต.บางกราง

2 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

7 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

35 วัน

กองชาง/
อบต.บางกราง

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน จํานวนเอกสาร หนวยนับ
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผูออก เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผูออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบการแจง
เคลื่อนยายอาคาร
ตามที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นกําหนดกรอก
ขอความใหครบถวน
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุก
หนากรณีผูแจงไมใช
เจาของที่ดินตองมี
หนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน
กรณีที่มกี ารมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูร ับ
มอบอํานาจ
หนังสือมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีผู
ขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)
สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียน
บานของผูม ีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคล

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ผูรบั มอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณี
นิติบุคคลเปนเจาของ
ที่ดิน)
6) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เปน
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
7) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทเี่ ปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
8) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
9) รายการคํานวณ
โครงสรางพรอมลง
ลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของวิศวกร
ผูออกแบบ
10) หนังสือแสดงความ

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ยินยอมของผูควบคุม
งาน (แบบน. 4)
(กรณีทเี่ ปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
11) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุม
งาน (แบบน. 4)
(กรณีทเี่ ปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกราง เบอรโทร 02-4463434 ,
02-446-3567 ตอ 104, 02-497-6067 Fax. 02-497-6069
หมายเหตุ ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.bangkrang.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ
17/07/2558
สถานะ
อยูระหวางนําเขาขอมูลของ อปท.
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
อนุมัติโดย
นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ
เผยแพรโดย สํานักปลัดฯ อบต.บางกราง

