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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 16:06
11. ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
50120 โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทอง
ถิ่นตามมาตรา 39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพักงาน
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ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถกู ต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสัง่ ให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถกู ต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คำสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนั ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้าย
อาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิ กี้ ฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติทอ้ งถิน่ ที่ออกตามพระราชบัญญัตินหี้ รือกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ มีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
13.
ที่
1)

2)

3)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
การตรวจสอบเอกสาร แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดำเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน
กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า
2 วัน

กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า

7 วัน

กองช่าง
เทศบาลตำบลยุหว่า
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

4)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงาน / หน่วยงาน หมายเหตุ
การบริการ
ให้บริการ
ที่รับผิดชอบ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
กองช่าง
พิจารณาแบบแปลนและมี
เทศบาลตำบลยุหว่า
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จำนวน
จำนวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
หมายเหตุ
สำเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจำตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกำหนดกรอกข้อความให้
ครบถ้วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดนิ ลงนาม
รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของทีด่ ินให้

หน่วยงาน จำนวน
จำนวน หน่วย
เอกสาร
หมาย
ภาครัฐผู้
เอกสาร
นั
บ
ฉบับ
เหตุ
สำเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร จริง
1
0
ชุด
-

-

0

1

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ก่อสร้างอาคารในที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบ
อำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสำเนา
3) บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนาจ
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของทีด่ ิน (กรณีผู้ขอ
4)
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ )
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิตบิ ุคคลผู้รับมอบ
5)
อำนาจเจ้าของที่ดนิ (กรณีนติ ิบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
6) สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
7) วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
8)
ประกอบแบบแปลน
รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อ
9)
เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
10) (แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

หน่วยงาน จำนวน
จำนวน หน่วย
เอกสาร
ภาครัฐผู้
เอกสาร นับ
ฉบับ สำเนา เอกสาร
ออกเอกสาร จริง

หมาย
เหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
11) (แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)

หน่วยงาน จำนวน
จำนวน หน่วย หมาย
เอกสาร
ภาครัฐผู้
เอกสาร นับ
ฉบับ สำเนา เอกสาร เหตุ
ออกเอกสาร จริง
1
0
ชุด
-

16.

ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า
053-825044
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า
18.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

http://www.yuwa.go.th

