
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม่กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข (ถา้มี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะเคลื�อนยา้ยอาคารโดยไมย่ื�นคําขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นก็ไดโ้ดยการแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตาม
มาตรา 39ทวเิมือ่ผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่กําหนดเพือ่
เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอื
ยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอํีานาจสัง่ใหผู้แ้จง้มาดําเนนิการ
แกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้คําสัง่ดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัทีไ่ดอ้อกใบรับแจง้ตาม
มาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจพบวา่การเคลือ่นยา้ยอาคาร
ทีไ่ดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารทีไ่ดย้ืน่ไวต้ามมาต รา๓๙ทวไิม่
ถกูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิีก้ฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตามพระราชบญัญัตนิีห้รอืกฎหมายอืน่ที่
เกีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร

สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม ่/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร

แจง้เคลือ่นยา้ยอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้
(หมายเหต:ุ (กองชา่งเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดั
เชยีงใหม ่50140  โทรศพัท ์ 053-429622 , 053-439007))

1 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่

2) การพจิารณา
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้
(หมายเหต:ุ (กองชา่งเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดั
เชยีงใหม ่50140  โทรศพัท ์ 053-429622 , 053-439007))

2 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่

3) การพจิารณา
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ

(หมายเหต:ุ (กองชา่งเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดั
เชยีงใหม ่50140  โทรศพัท ์ 053-429622 , 053-439007))

7 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่

4) การพจิารณา
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยืน่แจง้ทราบ

(หมายเหต:ุ (กองชา่งเทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดั
เชยีงใหม ่50140  โทรศพัท ์ 053-429622 , 053-439007))

35 วนั เทศบาลตําบลขวัมงุ
อําเภอสารภจัีงหวดั

เชยีงใหม ่

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบการแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามทีเ่จา้พนกังานทอ้งถิน่กําหนด
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนสําเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลงนาม
แทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็น
เจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลขวัมงุอําเภอสารภจัีงหวดัเชยีงใหม ่50140  โทรศพัท ์ 053-429622 , 053-439007 

(หมายเหต:ุ (ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.khuamung.go.th) )) 
2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดัทกุจังหวดั)) 
3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  

 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่



 
1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ .ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:สาํเนาคูม่อืประชาชน 16/07/2015 22:12 
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