
คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองลําปางจังหวัดลําปางกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพ่ือ
เปนหลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันที่ไดรับแจงในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือ
ยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงานทองถิน่มีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการ
แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรบัแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบรับแจงตาม
มาตรา 39ทวิหรือนับแตวันที่เริม่การเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถิน่ไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคาร
ที่ไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ไดยื่นไวตามมาตรา๓๙ทวิไม
ถูกตองตามบทบัญญัตแิหงพระราชบัญญตัิน้ีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัตทิองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 

ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบรกิาร 
กองชางเทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปางโทร. 
054-225967 ตอ 104/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเวลา 
08:30 - 16:00 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่ับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รบัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

แจงเคล่ือนยายอาคารจายคาธรรมเนียมและรบัใบรับแจง 
(หมายเหต:ุ -) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนทีด่ิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทาํ
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
(หมายเหต:ุ -) 

7 วัน - 
 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ยื่นแจงทราบ 
(หมายเหต:ุ -) 

35 วัน - 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตวัประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบการแจงเคล่ือนยายอาคารตามท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกาํหนด
กรอกขอความใหครบถวน 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทกุหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรบัรองสําเนาทกุหนากรณผีูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของทีด่นิใหกอสรางอาคารใน
ที่ดิน 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

กรณทีี่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอาํนาจตดิอากรแสตมป 
30 บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรอืหนังสือเดนิทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอาํนาจเจาของที่ดิน (กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอาํนาจเจาของทีด่นิ (กรณีนิตบิคุคลเปน
เจาของที่ดิน) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณทีี่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

10) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

รายการคาํนวณโครงสรางพรอมลงลายมือช่ือเลขทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
12) 

 
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวชิาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลเมืองเขลางคนครอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 

(หมายเหต:ุ ( 1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.kelangnakorn.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (0 5422 5967 ตอ 104) 
3. ทางไปรษณีย (เทศบาลเมอืงเขลางคนคร (สํานักงานชั่วคราวทีโอท)ี ถนนบุญโยงอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง 
52000 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
)) 

2) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตวัอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 

ช่ือกระบวนงาน:การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็ในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: รบัแจง 
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วของ: 

 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการทีมี่ความสําคญัดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่



กฎหมายขอบงัคับ/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัตทิองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีสุ่ด 0 

 จํานวนคําขอทีน่อยทีสุ่ด 0 
 

ช่ืออางองิของคูมือประชาชน:การแจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


