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คู่มือสาหรั บประชาชน : การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น
(กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ ง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชนการแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตาบลห้วยแอ่ง อาเภอเมื อง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ /โทรสาร 0 4374 6080/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจา
พนักงานทองถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่ง
ดังกล่าว และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคาร
ตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รายละเอียดของขัน้ ตอนการบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

แจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคาร จ่ายค่าธรรมเนียม และรับใบรับแจ้ ง
1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจ้ ง
2 วัน

3)

4)

การพิจารณา

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้ างจัดทาผังบริเวณแผนที่สงั เขปตรวจสอบกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ
พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ้ งผู้ยื่นแจ้ งทราบ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน

7 วัน

35 วัน

ส่ วนงาน / หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง
อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม

หมายเหตุ
-

-

-

-
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14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
รายการเอกสารยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
0

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

หน่ วยนับเอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ
ชุด

(กรณีบคุ คลธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)
4)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่ วยงาน
จานวน
ภาครัฐผู้ออก เอกสาร
ฉบับจริง
เอกสาร
1

แบบการแจ้ งเคลื่อนย้ ายอาคาร ตามที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นกาหนด
กรอกข้ อความให้ ครบถ้ วน
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้ นฉบับทุกหน้ า พร้ อมเจ้ าของที่ดนิ
ลงนามรับรองสาเนา ทุกหน้ ากรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่เจ้ าของที่ดนิ ต้ องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้ าของที่ดนิ ให้ ก่อสร้ างอาคารในที่ดนิ
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้ องมีหนังสือมอบอานาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท พร้ อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้ าน หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบอานาจเจ้ าของที่ดนิ (กรณีผ้ ขู ออนุญาตไม่ใช่เจ้ าของที่ดิน)

-

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้ านของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจเจ้ าของที่ดนิ (กรณีนิตบิ คุ คลเป็ นเจ้ าของที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้ อมสาเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
6) ประกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาด
อยูใ่ นประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้ อมสาเนาใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
7) วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็ นอาคารมีลกั ษณะ ขนาดอยูใ่ นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
8) แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
รายการคานวณโครงสร้ าง พร้ อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของวิศวกร
9)
ผู้ออกแบบ
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็ นอาคาร
10)
มีลกั ษณะ ขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็ นอาคาร
11)
มีลกั ษณะ ขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม)
5)

หน่ วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวน
เอกสาร
สาเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 0 4374 6080
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

31/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
องค์การบริหารส่วนตาบลห้ วยแอ่ง อาเภอเมืองมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม สถ.มท.
-

