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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ /ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญ าตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได  โดยการแจงต อเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนั กงานทองถิ่น
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ตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39 ทวิ
ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับ
แจงคําสั่งดังกลาว และภายใ น 120 วัน นับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการ
เคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว แผนผัง
บริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามม าตรา ๓๙ ทวิ ไม
ถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
สวนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หนวยงานที่
การบริการ
ใหบริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร แจงเคลื่อนยายอาคารจาย
1 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
แจง
พื้นที่ที่จะ
1)
ดําเนินการ
เคลื่อนยาย
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
2 วัน
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
ประกอบการแจง
พื้นที่ที่จะ
2)
ดําเนินการ
เคลื่อนยาย
อาคาร)
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
เทศบาลเมือง
(องคกรปกครอง
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการ
ชัยภูมิ
สวนทองถิ่นใน
ใชประโยชนที่ดินตาม
พื้นที่ที่จะ
กฎหมายวาดวยการผัง
ดําเนินการ
3)
เมืองตรวจสอบสถานที่
เคลื่อนยาย
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
อาคาร)
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวง
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ

ระยะเวลา
ใหบริการ

35 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนยาย
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการ
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ

อก
เอกสาร
หมายเหตุ
ที่ เอกสารยืนยัน
สํ
า
เนา
เอกสาร
ฉบับจริง
ตัวตน
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง
0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่

1)

2)

3)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบการแจง
เคลื่อนยาย
อาคารตามที่เจา
พนักงานทองถิ่น
กําหนดกรอก
ขอความให
ครบถวน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูแจงไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง
อาคารในที่ดิน
กรณีที่มีการ
มอบอํานาจตอง
มีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนา
บัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบาน

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคล
เปนเจาของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาด

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

อยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
7) วิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8) รายการ
ประกอบแบบ
แปลน
รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูออกแบบ
10) หนังสือแสดง

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

11)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

ความยินยอม
ของผูควบคุม
งาน (แบบน. 4)
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุม
งาน (แบบน. 4)
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

-

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบใบแจงการเคลื่อนยายอาคาร ยธ.3
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

