
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทว ิ
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงบางกรวย อ าเภอบางกรวย จังหวดันนทบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผู ใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารโดยไม ยืน่ค าขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่ก็ได  โดยการแจง้ต อเจ าพนักงานท

องถิน่ตามมาตรา 39ทว ิเมือ่ผูแ้จง้ไดด้ าเนนิการแจง้ แลว้ เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบทีเ่จา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ก าหนดเพือ่เป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้น้ภายในวนัทีไ่ดรั้บแจง้ ในกรณีทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพบในภายหลังวา่ผู ้

แจง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยืน่เอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นมาตรา 39ทว ิใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มอี านาจสัง่ให ้

ผูแ้จง้มาด าเนนิการ แกไ้ขใหถู้กตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ค าสัง่ดงักลา่ว และภายใน 120วนันับแตว่ันที่

ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทว ิหรอืนับแตว่นัทีเ่ริม่การเคลือ่นยา้ยอาคารตามทีไ่ดแ้จง้ไว ้ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดต้รวจ

พบวา่การเคลือ่นยา้ยอาคารทีไ่ดแ้จง้ไว ้แผนผังบรเิวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่

ไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิไม่ถกูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญัตนิี ้กฎกระทรวง หรอืขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ทีอ่อกตาม

พระราชบญัญัตนิี ้หรอืกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่มหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทว ิทราบ

โดยเร็ว 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ทีจ่ะด าเนนิการกอ่สรา้ง
อาคาร  /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

แจง้เคลือ่นยา้ยอาคาร จ่ายคา่ธรรมเนยีม และรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนนิการเคลือ่นยา้ยอาคาร))  

1 วนั - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนนิการเคลือ่นยา้ยอาคาร))  

2 วนั - 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนนิการเคลือ่นยา้ยอาคาร))  

7 วนั - 

 

4) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้

ยืน่แจง้ทราบ 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะ
ด าเนนิการเคลือ่นยา้ยอาคาร))  

35 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบกำรแจง้เคลือ่นยำ้ยอำคำร ตำมทีเ่จำ้พนกังำนทอ้งถิน่ก ำหนด 
กรอกขอ้ควำมใหค้รบถว้น 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนำดเทำ่ตน้ฉบบัทุกหนำ้ พรอ้ม
เจำ้ของทีด่นิลงนำมรบัรองส ำเนำ ทกุหนำ้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จำ้ของ

ทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจำ้ของทีด่นิใหก้อ่สรำ้งอำคำรใน
ทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

กรณีทีม่กีำรมอบอ ำนำจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ ำนำจตดิอำกรแสตมป์ 
30 บำท พรอ้มส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 

หรอืหนงัสอืเดนิทำงของผูม้อบและผูร้บัมอบอ ำนำจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีผูข้ออนุญำตไมใ่ชเ่จำ้ของ
ทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบตัรประชำชนและส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูม้อี ำนำจลงนำม
แทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ ำนำจเจำ้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็น

เจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองของสถำปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็น

ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมี

ลกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู ้

ประกอบวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ 
ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

รำยกำรค ำนวณโครงสรำ้ง พรอ้มลงลำยมอืชือ่ เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยด์ ารงธรรม เทศบาลเมอืงบางกรวย 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.bangkruaicity.com) 
2. ทางโทรศพัท ์(02-443-0610-19 ตอ่ 322) 
3. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
))  

2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 



- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: รับแจง้ 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: คูม่อืประชาชนส าหรับการแจง้เคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


