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คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : รับแจง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การแจงเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
21/05/2558 16:06
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122 /ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา ทวิ 39เมื่อผูรับแจงไดดําเนินการแจงแลว เจาพนักงานทองถิ่น ตองออกใบรับ
แจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อเปDนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจา
พนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไว
ในมาตรา 39ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต
วันที่เริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคารที่ไดแจงไว
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไว ตามมาตรา๓๙ ทวิ
ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจง ตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
ขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ แจงเคลื่อนยายอาคารจาย
เอกสาร
คาธรรมเนียมและรับใบรับแจง
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการแจง
3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนKที่ดนิ ตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงั เขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

4) การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและมีหนังสือแจงผูยื่น
แจงทราบ
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
หมายเหตุ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
1 วัน กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
2 วัน กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
7 วัน กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

35 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐ จํานวน
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ผูออกเอกสาร ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ภาครัฐผู
ออกเอกสาร
1) แบบการแจงเคลื่อนยายอาคารตามที่เจา
พนักงานทองถิ่นกําหนดกรอกขอความให
ครบถวน
2) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของที่ดินตองมี
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

จํานวน จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง สําเนา
1
0
0

1

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด
ชุด

หมาย
เหตุ
-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

อาคารในที่ดิน

3) กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมปN 30 บาทพรอม
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทางของผูมอบ
และผูรับมอบอํานาจ
4) หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
5) สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเปDนเจาของที่ดิน)
6) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปDนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปOตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปDน
อาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปOตยกรรมควบคุม)
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปDนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปDนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
9) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือ
ชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ
10) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณีที่เปDนอาคารมีลักษณะขนาด
อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

11) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
1
0
ชุด
(แบบน. 4) (กรณีที่เปDนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปOตยกรรม
ควบคุม)
16. คาธรรมเนียม
เปGนไปตามหลักเกณฑ>ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท

-
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หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปDนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร>ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ>
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตKแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณK จีนาคํา
สมบูรณK ใจเย็น

