คูมือสําหรับประชาชน : การแจงเคลือ
่ นยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลือ
่ นยายอาคารโดยไมยน
่ื คําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน
่ ก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถิ่นตาม
มาตรา 39ทวิ เมื่อผูแจงไดดําเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถิ่นตองออกใบรับแจงตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันที่ไดรับแจง ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามที่ระบุไวในมาตรา 39ทวิ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการ แกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันที่ไดรับแจงคําสั่งดังกลาว และภายใน 120วันนับแตวันที่ไดออกใบ
รับแจงตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแตวันที่เริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามที่ไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพบวาการ
เคลือ
่ นยายอาคารทีไ
่ ดแจงไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารทีไ
่ ดยน
่ื ไว
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของใหเจาพนักงานทองถิ่นมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา 39ทวิ ทราบ
โดยเร็ว
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
แจงเคลือ
่ นยายอาคาร จายคาธรรมเนียม และรับใบรับแจง
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการเคลื่อนยายอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการแจง
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการเคลื่อนยายอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก
่ อ
 สรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

2 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

35 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการเคลื่อนยายอาคาร ))
4)

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือแจงผู
ยื่นแจงทราบ

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการเคลื่อนยายอาคาร ))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
2)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3)
แบบการแจงเคลือ
่ นยายอาคาร ตามทีเ่ จาพนักงานทองถิน
่ กําหนด
กรอกขอความใหครบถวน
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ4)
โฉนดทีด
่ น
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนากรณีผูแจงไมใชเจาของ
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารใน
ที่ดิน
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ5)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ6)
หนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ7)
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูม
 อ
ี า
ํ นาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเปน
เจาของที่ดิน )
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ8)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูป
 ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ9)
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ10)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

11)

12)

13)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุรายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชือ
่ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผูอ
 อกแบบ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)

ประเภทของงานบริการ:(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

