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คู่มือสําหรบัประชาชน  : การแจ้งเคลือ่นย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
  

2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  

3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว                              
  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร รับแจ้ง 
  

5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
    5.1  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
    5.2  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555  
    5.3  กฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   

6. ระดบัผลกระทบ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
  

7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 
8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522,กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ,
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

๔5 วัน  

 
9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ 
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11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      กองช่าง 
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ/ีตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      12.1 หลักเกณฑ์  วิธกีาร 
       ผู้ใดมีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ย่ืนคําขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้โดยการ
แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออก
ใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้น้ันภายในวันที่ได้รับแจ้ง 
ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือย่ืนเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่
ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการแก้ไขให้
ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 หรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว   
        โดยยื่นคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการแจ้งเคล่ือนย้ายอาคาร  
ณ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
      12.2 เงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
       ผู้ใดจะแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ขอรับใบอนุญาตก่อสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
ต้องดําเนินการดังน้ี 

(1)  แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูล 
และยื่นเอกสารดังต่อไปน้ีด้วย 

(ก) ช่ือของผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร ซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิสถาปนิกตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรม และจะต้องไม่
เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ข) ช่ือและผู้รับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณอาคารซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตใหเ้ป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม และจะต้อง
ไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนช่ือตามมาตรา 49 ทวิ 

(ค) ช่ือของผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
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(ง) สําเนาใบอนุญาตของบุคคลตาม (ก)  (ข) และ (ค) 
(จ) หนังสือรับรองบุคคลตาม (ก) (ข) และ (ค) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบอาคาร เป็นผู้ออกแบบและ 

คํานวณอาคาร หรือจะเป็นผูค้วบคุมงาน แล้วแต่กรณี พรอ้มทั้งรับรองว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารน้ันถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
และข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับน้ี และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องทุกประการ 

(ฉ) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและราบการคํานวณของอาคารที่ 
จะก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายซึ่งมีคํารับรองของบุคคลตาม (ก) และ (ข) ว่าตนเป็นผู้ออกแบบ
และคํานวณอาคารน้ัน  

(ช) วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกล่าว 
(2) การชําระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารในกรณีที่เป็นการแจ้ง 

การก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 ถ้าผู้แจ้งได้ดําเนินการตามท่ีระบุไว้ในวรรคหน่ึงครบถ้วนแลว้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้น้ันภายในวันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้
แจ้งเร่ิมต้นดําเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้ต้ังแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 

13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่ายค่าธรรม 
เนียมและรับใบรับแจ้ง 

1 วัน 
 

กองช่าง 
 

 

2 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน 
 

กองช่าง  

3 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทําผัง
บริ เวณแผนที่สั ง เขปตรวจสอบ
กฎหม า ย อ่ื น ที่ เ ก่ี ย ว ข้ อ ง เ ช่ น
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดินฯ 

๗ วัน กองช่าง  
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ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

๔ การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและมีหนังสือแจ้งผู้ย่ืน
แจ้งทราบ 

๓๕ วัน กองช่าง  

  

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   ๔5 วัน 
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 

 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบในการย่ืนคําขอ 
       

     15.1 เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหลกัฐานทีต่้องใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน  1 ฉบับ 
      (2)  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน  1 ฉบับ 
      15.2 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ สําหรบัยื่นเพิ่ม เอกสารสาํเนา 

 

รายการเอกสารยื่นเพิม่เติม 
จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

      (1) แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกําหนดและกรอกข้อความให้ครบถว้น 

1 0 ชุด  

      (2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ ดินให้
เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ในที่ดิน 

0 1 ชุด  

     (3) กรณีที่มีการมอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจติด
อากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 

1 0 ชุด  

     (4) หนังสอืมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน) 

1 0 ชุด  

    (5) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) 

1 0 ชุด  

    (6) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบ 1 0 ชุด  
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รายการเอกสารยื่นเพิม่เติม 
จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

    (7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด  

    (8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบ
แปลน 

1 0 ชุด  

    (9) รายการคํานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือช่ือเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

1 0 ชุด  

    (10) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 
4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด  

    (11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 
4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด  

 

16. คา่ธรรมเนียม 
     อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 
  

      ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  
1) ช่องทางการร้องเรียน 

- สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 13  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   หมายเหต ุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี) 
3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 

http://www.kungnamwon.com/
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 
 แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดกรอกข้อความให้ครบถ้วน 
  

19. 
 

หมายเหตุ :   

 วันที่พิมพ์    21  กรกฎาคม  2558 
 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว  
จัดทําโดย นายสรวุฒิ  พุ่มสีนิล  
อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์  

       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
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