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คูมอืสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ : องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบรหิารสวนตาํบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสุราษฎรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัตทิองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน 0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  

11. ชองทางการใหบริการ 

1) สถานท่ีใหบริการ  องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม 

อําเภอกาญจนดษิฐ จงัหวัดสุราษฎรธาน ี

0-7737-9769 /ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิน่ตองตรวจ

พิจารณา และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ

ภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไม

อาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วัน      

แตตองมีหนังสอืแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรอื

ตามที่ไดขยายเวลาไวนัน้แลวแตกรณี 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่

ที่จะขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่

ที่จะขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดนิตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสราง

จัดทําผังบรเิวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่

ที่จะขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร (น.1) 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในพื้นที่

ที่จะขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนีผ้านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณบีุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรับรอง

นติบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีติบิุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

คําขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร  

(แบบข. 2) 

องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส. 3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบบัทุก

หนาพรอมเจาของ

ที่ดนิลงนาม

รับรองสําเนาทุก

หนากรณผูีขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดนิตองมี

หนังสอืยนิยอม

ของเจาของที่ดนิ

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ที่ดนิ 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณทีี่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสอืมอบ

อํานาจตดิอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบยีนบานหรอื

หนังสอืเดนิทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอํานาจ 

 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสอืมอบ

อํานาจเจาของ

องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ที่ดนิ (กรณผูีขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดนิ) 

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี 

5) 

สําเนาบัตร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบยีน

ของผูมีอํานาจ 

ลงนามแทนนติิ

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดนิ (กรณนีติิ

บุคคลเปนเจาของ

ที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสอืรับรองของ

สถาปนกิ

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณทีี่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทวชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสอืรับรองของ

วศิวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนา

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ใบอนุญาตเปน 

ผูประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม 

(กรณทีี่เปนอาคาร

มีลักษณะขนาด

อยูในประเภท

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม) 

8) 

แผนผังบรเิวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบยีนของ

วศิวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสอืแสดง

ความยนิยอมของ

ผูควบคุมงาน  

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสอืแสดง

ความยนิยอมของ

ผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภทวชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

 

16. คาธรรมเนยีม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนยีม  0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

2) คาธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยาย 

คาธรรมเนยีม  10 บาท 

หมายเหตุ - 

 

3) คาธรรมเนยีมการตอใบอนุญาตเคลื่อนยาย 

คาธรรมเนยีม  10 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน  องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม  อําเภอกาญจนดษิฐ จังหวัดสรุาษฎรธาน ี 

0-7737-9769 www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบรกิารประชาชนสํานักปลดัสํานกันายกรัฐมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

     ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

       - 

 

วันท่ีพิมพ 23/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที ่2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ 

จังหวัดสุราษฎรธานี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 


