
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานที่ใหบริการ :องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคล่ือนยายอาคารโดยไมย่ืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานท

องถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงาน

ทองถิ่นกําหนด เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลัง

วาผูแจงไดแจงขอมูลหรือย่ืนเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมี

อํานาจส่ังใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงคําส่ังดังกลาวและภายใน 

120 วัน นับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มการเคล่ือนยายอาคารตามท่ีไดแจงไว ถาเจา

พนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคล่ือนยายอาคารที่ไดแจงไวท่ีแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ

รายการคํานวณของอาคารท่ีไดย่ืนไว ตามมาตรา 39 ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือ

ขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทกัทวงใหผู

แจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 

(หมายเหตุ: -) 

กองชาง อบต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 

โทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน

ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจงเคล่ือนยายอาคารจายคาธรรมเนียมและรับใบรับแจง 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

เคล่ือนยายอาคาร)) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 

2 วัน - 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหตุ: (กองชางอบต.บางเตยในพื้นที่ท่ีจะดําเนินการ

เคล่ือนยายอาคาร)) 

3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีกอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ

เชนประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยในการเดิน 

อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

เคล่ือนยายอาคาร)) 

7 วัน - 

 

4) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ

แจงผูย่ืนแจงทราบ 

(หมายเหตุ: (กองชาง อบต.บางเตย ในพื้นท่ีที่จะดําเนินการ

เคล่ือนยายอาคาร)) 

35 วัน - 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจําตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สําเนา 1 ฉบับ 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบการแจงเคล่ือนยายอาคารตามที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด

กรอกขอความใหครบถวน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม

เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของ

ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป 

30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน

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) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถาม)ี หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

หมายเหตุ- 

9) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

10) 

 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

11) 

 

รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือเลขทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

12) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สําเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

13) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม

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) นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

3. ทางไปรษณีย อบต.บางเตย  9/99 ม.1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม  73210 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการอบต.บางเตย)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 

ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

หมายเหตุ 

-ชื่อกระบวนงาน: (ใสช่ือกระบวนงาน) 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:(ช่ือหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) (Division, Department, 

Ministry) 

ประเภทของงานบริการ:(ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

หมวดหมูของงานบริการ: (ใสช่ือประเภทงานบริการ) 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวของ:(ใสช่ือก.ม.ท่ีใหอํานาจการอนุญาต) 

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ) 

พ้ืนที่ใหบริการ:(ใสพื้นท่ีใหบริการ) 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา:(ใสกฎหมายท่ีกําหนดระยะเวลา) 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: (ใสระยะเวลาตามท่ีกฎหมายกําหนด) 

 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  

 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน: 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 




