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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รบัแจง้  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจง้เคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

 21/05/2558 16:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยา้ยอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจง้ตอเจาพนักงานทอง

ถิ่นตามมาตรา บที่เจ้าพมแบทวเิม่ือผู้แจง้ไดด้ำเนินการแจ้งแล้วเจา้พนักงานท้องถิน่ต้องออกใบรบัแจง้ตา39 ักงาน
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ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเปน็หลกัฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถกูต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไวใ้นมาตรา 39ทวใิห้เจ้า

พนักงานท้องถิ่นมอีำนาจสัง่ให้ผู้แจ้งมาดำเนนิการแกไ้ขให้ถกูต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

คำสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วนัที่ได้ออกใบรบัแจ้งตามมาตรา 39ทวหิรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนยา้ย

อาคารตามที่ได้แจง้ไวถ้้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนยา้ยอาคารที่ได้แจ้งไวแ้ผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไวต้ามมาตรา๓๙ทวไิม่ถูกต้องตาม

บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตนิีก้ฎกระทรวงหรือขอ้บญัญัติทอ้งถิน่ที่ออกตามพระราชบัญญัตินีห้รือกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวข้องใหเ้จ้าพนกังานท้องถิน่มีหนังสือแจ้งขอ้ทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

แจ้งเคลื่อนยา้ยอาคารจ่าย

ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ

แจ้ง 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการแจง้ 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดนิตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

 

7 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 



3/5 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและมี

หนังสือแจง้ผู้ยื่นแจง้ทราบ 

 

 

35 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นติิบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 

แบบการแจ้งเคลื่อนยา้ยอาคารตามที่เจ้า

พนักงานท้องถิ่นกำหนดกรอกขอ้ความให้

ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดนิลงนาม

รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ

ที่ดินต้องมีหนงัสือยนิยอมของเจ้าของทีด่ินให้

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

ก่อสร้างอาคารในที่ดนิ 

3) 

กรณทีี่มีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบ

อำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้าน

หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ

อำนาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอำนาจเจ้าของทีด่ิน (กรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิตบิุคคลผู้รับมอบ

อำนาจเจ้าของที่ดนิ (กรณีนติิบุคคลเป็น

เจ้าของที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของสถาปนกิผู้ออกแบบพร้อม

สำเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของวศิวกรผู้ออกแบบพร้อม

สำเนาใบอนุญาตเปน็ผู้ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม (กรณีที่เปน็อาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 
รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือช่ือ

เลขทะเบียนของวศิวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะขนาด

อยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 

ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

11) 

หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะขนาด

อยู่ในประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     - 

19. หมายเหตุ 

    - 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

