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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัดลําปาง 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมภิาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากที่สดุ 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมอืประชาชน] การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

21/05/2558 16:06  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ  ติดตอดวยตนเอง ณ งานธุรการ กองชาง (ชั้น ๑) 

สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวดัลําปาง โทรศัพท  ๐๕๔ – ๓๘๒๗๗๔-๕   

โทรสาร  ๐๕๔ – ๓๓๕๕๓๘   

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจนัทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด)  

ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มพีกัเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทอง

ถิ่นตามมาตรา 39 วิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพน  ักงาน

ทองถิ่นกําหนดเพื่อเปนหลกัฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถกูตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจา

พนักงานทองถิ่นมีอํานาจสัง่ใหผูแจงมาดําเนนิการแกไขใหถกูตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจง

คําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวนัที่ไดออกใบรบัแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริ่มการเคลื่อนยาย

อาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไวแผนผงับริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตาม

บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตนิี้กฎกระทรวงหรือขอบญัญัติทองถิน่ที่ออกตามพระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของใหเจาพนกังานทองถิน่มีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจงเคลื่อนยายอาคารจาย

คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 

 

1 วัน กองชาง 

เทศบาลเมืองพิชัย 

 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการแจง 

 

2 วัน กองชาง 

เทศบาลเมืองพิชัย 

 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการ

ใชประโยชนที่ดนิตาม

กฎหมายวาดวยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

กอสรางจัดทําผังบริเวณ

7 วัน กองชาง 

เทศบาลเมืองพิชัย 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชน

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

 

 

4) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 

 

35 วัน กองชาง 

เทศบาลเมืองพิชัย 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนีผ้านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจง

เคลื่อนยาย

อาคารตามที่เจา

พนักงานทองถิ่น

กําหนดกรอก

ขอความให

ครบถวน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 

ขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนา

พรอมเจาของ

ที่ดินลงนาม

รับรองสําเนาทุก

หนากรณีผูแจง

ไมใชเจาของ

ที่ดินตองมี

หนังสือยนิยอม

ของเจาของที่ดนิ

ใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณทีี่มกีาร

มอบอํานาจตอง

มีหนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 

บาทพรอม

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบยีนบาน

หรือหนงัสือ

เดินทางของผู

มอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บานของผูมี

อํานาจลงนาม

แทนนติิบุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน 

(กรณีนติิบุคคล

เปนเจาของ

ที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณทีี่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยูในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณทีี่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยูในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการ

ประกอบแบบ

แปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) รายการคํานวณ - 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

โครงสรางพรอม

ลงลายมอืช่ือเลข

ทะเบยีนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

10) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
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ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองพิชัย ๙๙๙ หมู ๑๔ ตําบลพิชัย อําเภอเมอืงลําปาง จังหวัด

ลําปาง  โทรศัพท :  ๐๕๔-๓๘๒๗๗๔ – ๕       เวบ็ไซต : www.pichaicity.go.th 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานกันายกรัฐมนตร ี

          หมายเหต-ุ  (เลขที่ ๑ ถ.พษิณุโลก เขตดสุิต กทม. ๑๐๓๐๐/สายดวน๑๑๑๑/www.๑๑๑๑.go.th         

                             ตูปณ.๑๑๑๑ เลขที ่๑ ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. ๑๐๓๐๐) 

 

  

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

วันที่พิมพ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นางนวรัตน  ศิริผัด 
อนุมัติโดย นายบุญสง   สมพงษ 
เผยแพรโดย นายวรกมล  ตันบุตร 
 
 

 

 
 


