
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน กระทรวงมหาดไทย

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจส่ังใหผูแจงมา
ดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาว และภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบ
รับแจงตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการเคล่ือนยายอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
เคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดย่ืนไว
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว

ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใหบริการ
องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน
ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
40000
โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304
website:http://www.donchang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

แจงเคล่ือนยายอาคาร จายคาธรรมเนียม และรับใบรับแจง
(หมายเหตุ: -)

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง
(หมายเหตุ: -)

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

(หมายเหตุ: -)

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

4) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ย่ืนแจงทราบ
(หมายเหตุ: -)

35 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลดอนชาง อําเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัด

ขอนแกน

http://www.donchang.go.th


รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

-

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)

-

3) แบบการแจงเคล่ือนยายอาคาร ตามที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
กรอกขอความใหครบถวน
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารใน
ที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

5) กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

6) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

7) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเปน
เจาของที่ดิน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ -

-

8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

10) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน -



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

11) รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

12) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

13) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ

1) องคการบริหารสวนตําบลดอนชาง อําเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  ที่อยู 304 หมูที่ 1 ตําบลดอนชาง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน 40000 โทรศัพท/โทรสาร : 043-424304   website:http://www.donchang.go.th
(หมายเหตุ: ( ))

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ช้ัน 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

http://www.donchang.go.th
www.1111.go.th
www.pacc.go.th
www.facebook.com/PACC.GO.TH
mailto:pacc@gmail.com


หมายเหตุ
-

ชื่อกระบวนงาน: การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว)
หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ใหบริการ: ทองถ่ิน
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน:

จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ อบต.ดอนชาง นันทนภัส สําเนาคูมือประชาชน
08/09/2015 16:33

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันท่ีเผยแพรคูมือ: -

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่


