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คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 
2. หนว่ยงำนเจำ้ของกระบวนงำน : องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : รับแจ้ง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ข้อมลูสถติิ 
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีส่ดุ 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส ำเนำคู่มือประชำชน] กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ 21/05/2558 16:06

  
11. ช่องทำงกำรให้บรกิำร  

1) สถำนที่ใหบ้ริกำร ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ โทรศัพท์, 
โทรสำร 044-391374 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดรำชกำร) ตั้งแต่เวลำ 08:30-16:30 น.   (ไม่
มีพักเที่ยง) 
หมำยเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข(ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 
ผูใดจะเคลื่อนย้ำยอำคำรโดยไมยื่นค ำขอรับใบอนุญำตจำกเจำพนักงำนทองถิ่นก็ไดโดยกำรแจ้งตอเจำพนักงำนทองถิน่ตำม
มำตรำ 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด ำเนินกำรแจ้งแล้วเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตำมแบบที่เจ้ำพน  ักงำนท้องถิ่นก ำหนด
เพ่ือเป็นหลักฐำนกำรแจ้งให้แก่ผู้นั้นภำยในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพบในภำยหลังว่ำผู้แจ้งได้แจ้ง
ข้อมูลหรือยื่นเอกสำรไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ในมำตรำ 39ทวิให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้แจ้งมำ
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ด ำเนินกำรแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภำยใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค ำสั่งดังกล่ำวและภำยใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออก
ใบรับแจ้งตำมมำตรำ 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมท่ีได้แจ้งไว้ถ้ำเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นได้ตรวจพบว่ำกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำรที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลนหรือรำยกำรค ำนวณของอำคำรที่ได้ยื่นไว้
ตำมมำตรำ๓๙ทวิไม่ถูกต้องตำมบทบัญญัติแห่งพระรำชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตำมพระรำชบัญญัติ
นี้หรือกฎหมำยอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีหนงัสือแจง้ข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิทรำบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

แจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรจ่ำย
ค่ำธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร) 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ
พิจำรณำเอกสำร
ประกอบกำรแจ้ง 
 

2 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร) 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผังเมือง
ตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง
จัดท ำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมำย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศ
กระทรวงคมนำคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ
เขตปลอดภัยทำงทหำรฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 
 

7 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร) 
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ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอยีดของขัน้ตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บรกิำร 

สว่นงำน / 
หนว่ยงำนที่
รบัผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

4) กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ
พิจำรณำแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทรำบ 
 
 

35 วัน องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลทับ
สวำย อ ำเภอห้วย
แถลง จังหวัด
นครรำชสีมำ 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ด ำเนินกำร
เคลื่อนย้ำยอำคำร) 

ระยะเวลำด ำเนนิกำรรวม 45 วัน 
 

14. งำนบริกำรนีผ้ำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏบิตัิรำชกำรมำแลว้  
ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงำนภำครฐั 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตวัตน 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แบบกำรแจ้ง
เคลื่อนย้ำยอำคำร
ตำมท่ีเจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่น
ก ำหนดกรอก
ข้อควำมให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับทุก
หน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลง
นำมรับรองส ำเนำ
ทุกหน้ำกรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำรใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจต้องมี
หนังสือมอบ
อ ำนำจติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท
พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหรือ
หนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อ ำนำจเจ้ำของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) ส ำเนำบัตร
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้ำของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิ่มเติม 

หนว่ยงำนภำครฐัผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หนว่ยนบั
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

8) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงพร้อม
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง
ควำมยินยอมของ
ผู้ควบคุมงำน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง
ควำมยินยอมของ
ผู้ควบคุมงำน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่ำธรรมเนยีม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 

2522 
ค่ำธรรมเนยีม0 บำท 
หมำยเหต ุ- 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 

หมำยเหต ุ( เลขที่ 150 หมู่ที่ 1 ต ำบลทับสวำย อ ำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครรำชสีมำ 30240 /โทร,โทรสำร 044-
391374/ เว็บไซต์ www.tapsawai go.th) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคูม่ือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 

 
 

 
 


