
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...แจงเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 39ทวิ.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การรับแจง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ได โดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 
๓๙ ทวิ เมื่อผูแจงไดดำเนินการแจง แลว เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกำหนดเพ่ือเปน
หลักฐานการแจงใหแกผูน้ันภายในวันท่ีไดรับแจง ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่น
เอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา ๓๙ ทวิ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอำนาจสั่งใหผูแจงมาดำเนินการ แกไขให
ถูกตองหรือครบถวนภายใน ๗ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคำสั่งดังกลาว และภายใน ๑๒๐ วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 
๓๙ ทวิ หรือนับแตวันท่ีเริ่มการเคลื่อนยายอาคารตามท่ีไดแจงไว ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการเคลื่อนยายอาคารท่ีไดแจง
ไว แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไมถูกตอง
ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของให
เจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. รับแจง เก็บคาธรรมเนียม และออกใบรับแจง   สำนัก/กอง...ชาง................... 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๒. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบขอมูลเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4.พิจารณารับแจง  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. คำขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ข.1 (ขอรับไดท่ี อบต.)     จำนวน  1 ชุด 

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)     จำนวน  1 ชุด 
3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)      จำนวน  1 ชุด 

4. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา กรณผีูขอ

อนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคารในท่ีดิน     จำนวน  1 ชุด 

5. กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

สำเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ      จำนวน  1 ชุด 

6. หนังสือมอบอำนาจเจาของท่ีดิน  )กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดนิ(       จำนวน  1 ชุด 

7.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน (  )กรณี

นิติบุคคลเปนเจาของท่ีดิน( )       จำนวน  1 ชุด 

8.  หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมีสถาปตยกรรมควบคุม)      จำนวน  1 ชุด 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเปน

อาคารมลีักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน  1 ชุด 

10. แผนผังบรเิวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน    จำนวน  5 ชุด 

11. รายการคำนวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ  จำนวน  1 ชุด 

12. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน แบบ น.4 (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรมมควบคุม)        จำนวน  1 ชุด 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน           

 (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 

0.50 บาท             

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร

แตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท           

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  

 (4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหตดิตามพ้ืนท่ี

ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท       

 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) 

ใหคิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึน

เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของ

อาคารไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก        

 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท   

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิด

ตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือ

เปนหนวยเตม็ ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยได

ยกเวนพ้ืนช้ันลอยในการ คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดในกรณีท่ี

อาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคิดพ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103...................หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 

 
หนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง เคล่ือนยายหรือ รื้อถอนอาคาร 
 โดยไมย่ืนคำรอรับอนุใบอนุญาตตาม มาตรา 39 ทวิ 
 

                                          เขียนท่ี................................................... 
                                  วันท่ี.............เดือน.................................พ.ศ........................ 

เรียน..............................................เจาพนักงานทองถ่ิน 
  ขาพเจา..............................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 
  [ ] เปนบุคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี..................ตรอก/ซอย................................ถนน............................    
หมูท่ี..............ตำบล/แขวง...........................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด..................................... 
  [ ] เปนนิติบุคคลประเภท..............................................จดทะเบียนเมือ่............................................. 
เลขทะเบียน.............................มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี.............................ตรอก/ซอย..................................... 
ถนน...........................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง............................อำเภอ/เขต............................................. 
จังหวัด...........................    ....โดย.....................................................เปนผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูแจง 
อยูบานเลขท่ี....................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................หมูท่ี................... 
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................... 
  มีความประสงคจะทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร โดยไมยื่นคำรองขอรับใบอนุญาตจาก 
เจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 
  ขอ 1 ทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารท่ีบานเลขท่ี................. 
ตรอก/ซอย..............................ถนน.............................หมูท่ี.........................ตำบล/แขวง............................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................โดย........................................................... 
เปนเจาของอาคาร ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ค. 1 เลขท่ี.......................................................... 
เปนท่ีดินของ............................................................................................................................................ 
  ขอ 2 เปนอาคาร 

(1) ชนิด..................................จำนวน............................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 

(2) ชนิด.................................จำนวน..............................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 

(3) ชนิด.................................จำนวน..................................เพ่ือใชเปน................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................คัน 
   ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี 
  ขอ 3 โดยม ี
   (1)................................................................เปนสถาปนิกผูออกแบบ 
   (2)................................................................เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน     
   (3)................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบโคลงสราง 
   (4)................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานโครงสราง    
   (5)................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบปรบัภาวะอากาศ       และระบบระบาย
อากาศและระบบปองกันเพลิงไหม    
   (6) .................................................................. เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบปรับภาวะอากาศ และระบาย
อากาศ และระบบปองกันเพลิงไหม 

เลขรบัท่ี...................................... 

วนัท่ี.......................................... 

ลงชื่อ........................ผูร้บัหนงัสือ 
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   (7) ...............................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิง 
   (8) ................................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิง 
   (9) ................................................................เปนวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 
   (10) ..............................................................เปนวิศวกรผูควบคุมงานระบบลิฟต 
   ตามสำเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรองของบุคคลดังกลาว ท่ีแนบมาพรอมน้ี 
  ขอ 4  กำหนดแลวเสร็จใน ...............วัน โดยจะเริ่มตนกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารเมื่ อ
........................................................................และจะแลวเสร็จเมื่อ......................................... 
  ขอ 5 ขาพเจาขอชำระคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคารจำนวน......................บาท  
(...................................................) 
   ขอ 6 พรอมหนังสือฉบับน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
    [ ] (1) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนท่ีถูกตองตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 5 ชุด ชุดละ..............................แผน 
    [ ] (2) รายการคำนวณโครงสรางท่ีถูกตองตามหลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีกำหนดใน 
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 (พ.ศ.2528) ฯ จำนวน 5 ชุด ชุดละ..........................................แผน 
    [ ] (3) แบบและรายการคำนวณระบบระบายอากาศ ระบบไฟฟาและระบบปองกันเพลิง 
ไหมในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (4) แบบและรายการคำนวณระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำท้ิงในอาคารสูงหรือ 
อาคารใหญขนาดพิเศษ ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) 
    [ ] (5) แบบและรายการคำนวณระบบประปาในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ พิเศษ ตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (6) แบบและรายการคำนวณระบบลิฟตในอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2535) ฯ 
    [ ] (7) หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผูควบคุมงานตาม
มาตรา 39 ทวิ (1) (จ) (แบบ กทม.5) จำนวน.................................ฉบับ 
    [ ] (8) สำเนาใบอนุญาตของผูออกแบบอาคาร ผูออกแบบและคำนวณอาคาร หรือผูควบคุมงานซึ่ง
รับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน....................................ฉบับ 
    [ ] (9) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูแจงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว
จำนวน................................ฉบับ 
    [ ] (10) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค และผูมีอำนาจลงช่ือ
แทนนิติบุคคลผูแจงท่ีหนวยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูแจง) 
   [ ] (11) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลผูแจงซึ่งรับรอง
สำเนาถูกตองแลว (กรณีนิติบุคคลเปนผูแจง) จำนวน.......................................ฉบับ 
   [ ] (12) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของผูแจง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของ
ตัวแทนผูแจง ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว (กรณีการมอบอำนาจใหผูอ่ืนแจงแทน)  
จำนวน.....................................ฉบับ 
   [ ] (13) สำเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะทำการกอสรางอาคาร/
ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน.......................ชุด 
   [ ] (14) สำเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 เลขท่ี.................................................ท่ีจะใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ 
และทางเขา – ออกของรถ ขนาดเทาตนฉบับจริงซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน..........................ชุด 
   [ ] (15) หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินตาม (13) และหรือ (14) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
และสำเนาทะเบียนบานของเจาของท่ีดินทุกคน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงคและผูมี
อำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน ท่ีหนวยงานซึ่งมีอาจรับรอง ออกใหไมเกิน 6 เดือน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ
สำเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองแลว จำนวน...................................ฉบับ 
(กรณีเปนท่ีดินของบุคคลอ่ืน) 
   [ ] (16) หนังสือยืนยันท่ีจะทำการรื้อถอนอาคารเดิม หรือสำเนาคำขออนุญาตหรือหนังสือแจงความประสงคจะ
รื้อถอนอาคาร สำเนาใบอนุญาตหรือใบรับหนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคารเดิม 
(กรณีมีอาคารเดิมจะตองรื้อถอนอยูในบริเวณท่ีจะกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร) 
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   [ ] (17) หลักฐานการขออนุญาตเก่ียวกับอาคารท่ีจะทำการกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน ตามกฎหมายอ่ืนในสวนท่ี
เก่ียวของ จำนวน.....................................ฉบับ (ถามี) 
  [ ] (18) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
        (ลายมือช่ือ)....................................................ผูแจง 
             (....................................................) 
 
 
หมายเหตุ  (1) ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
(2) ใสเครื่องหมาย / ในชอง [ ] หนาขอความท่ีตองการ 
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