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คู่มือสําหรับประชาชน: การแจ้ งเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานทีรับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน: การแจ้ งเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบ้ านพรุ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ ง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้ งเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สําเนาคู่มือ
ประชาชน 06/08/2015 09:42
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้บริการ ชัน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ /ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:00 น.
หมายเหตุ –
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุ ญาต
ผู้ใดจะเคลือนย้ ายอาคารโดยไม่ยืนคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินก็ได้ โดยการแจ้ งต่อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินตามมาตรา 39ทวิ เมือผู้แจ้ งได้ ดําเนินการแจ้ งแล้ ว เจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องออกใบรับแจ้ งตามแบบทีเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ นกําหนดเพือเป็ น หลัก ฐานการแจ้ งให้ แก่ผ้ ูน ันภายในวัน ที ได้ รับแจ้ ง ในกรณี ที เจ้ าพนัก งานท้ องถิ นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้ งได้ แจ้ งข้ อมูลหรื อยืนเอกสารไว้ ไม่ถูกต้ องหรื อไม่ครบถ้ วนตามทีระบุไว้ ในมาตรา 39ทวิ ให้ เจ้ าพนักงาน
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ท้ องถินมีอํานาจสังให้ ผ้ ูแจ้ งมาดําเนินการ แก้ ไขให้ ถูกต้ องหรื อครบถ้ วนภายใน 7วันนับแต่วนั ทีได้ รับแจ้ งคําสังดังกล่าว
และภายใน 120วันนับแต่วนั ทีได้ ออกใบรับแจ้ งตามมาตรา 39ทวิ หรื อนับแต่วนั ทีเริ มการเคลือนย้ ายอาคารตามทีได้ แจ้ ง
ไว้ ถ้ าเจ้ าพนัก งานท้ องถินได้ ตรวจพบว่าการเคลือนย้ ายอาคารทีได้ แจ้ งไว้ แผนผังบริ เวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรื อรายการคํานวณของอาคารทีได้ ยืนไว้ ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้ องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี
กฎกระทรวง หรื อข้ อบัญญัติท้ องถิ นทีออกตามพระราชบัญญัตินี หรื อกฎหมายอืนทีเกียวข้ องให้ เจ้ าพนักงานท้ องถินมี
หนังสือแจ้ งข้ อทักท้ วงให้ ผ้ แู จ้ งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ ว
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ที

ประเภทขันตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

รับแจ้ ง เก็บค่าธรรมเนียม
และออกใบรับแจ้ ง

1 วัน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบข้ อมูล
เอกสารประกอบการแจ้ ง

2 วัน

3)

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดินตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรทีดิน ฯ

7 วัน

4)

การลงนาม/

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ

35 วัน

2)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา
เทศบาลเมือง
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

เทศบาลเมือง

หมายเหตุ

-

-

-

-
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ที

ประเภทขันตอน
คณะกรรมการมีมติ

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้ งผู้ยืนแจ้ งทราบ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
บ้ านพรุ อําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
ที
1)
2)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที
1)

2)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบการแจ้ ง
เคลือนย้ าย
อาคาร ตามทีเจ้ า
พนักงานท้ องถิน
กําหนด กรอก
ข้ อความให้
ครบถ้ วน
โฉนดทีดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1 ขนาด

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ า พร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนา ทุกหน้ า
กรณีผ้ แู จ้ งไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดิน
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในทีดิน
กรณีทีมีการมอบ
อํานาจ ต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้ าน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ทีดิน (กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดิน)
สําเนาบัตร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

6)

7)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน
(กรณีนิติบคุ คล
เป็ นเจ้ าของทีดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที
เป็ นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

6/8

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีทเป็
ี น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
8) แผนผังบริ เวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน
9) รายการคํานวณ
โครงสร้ าง พร้ อม
ลงลายมือชือ เลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
10 หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีทเป็
ี น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
11) ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

(กรณีทเป็
ี น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
12) หนังสือรับรองว่า
จะรับผิดชอบ
ความเสียหาย
ข้ างเคียง

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ฉบับ

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดสงขลา
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน สํานักงานเทศบาลเมืองบ้ านพรุ หรื อ โทร 0 7429 2888, จุดบริ การรับเรื องร้ องเรี ยน
One Stop Service, www.banprucity.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
1)
ใบแจ้ งการเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2)
ใบมอบอํานาจ
3)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม
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4)
5)
6)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม
หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4)
หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้ างเคียง

19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

13/02/2562
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทํา / แก้ ไข (User)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองบ้ านพรุ สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย -

