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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปา อาํเภอหนองสองหอง จังหวัดขอนแกน 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหอง

จังหวัดขอนแกน  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจังหวัดขอนแกน/ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา

พนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวย
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เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนทีเ่จาพนักงานทองถ่ินไมอาจออก

ใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกนิ 45

วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได

ขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณี 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนุญาตเคลือ่นยาย

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลือ่นยาย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลือ่นยาย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนที่สงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลือ่นยาย

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

(น.1) 

 
 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลือ่นยาย

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คําขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 - 0 1 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบบัทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ที่ดิน 

3) 

กรณีที่มกีารมอบ

อํานาจตองมี

หนังสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตร

ประจําตัว

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร - 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

ของผูมอีํานาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของ

ที่ดิน (กรณีนิติ

บุคคลเปนเจาของ

ที่ดิน) 

6) 

หนังสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

8) 

แผนผังบรเิวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุม) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลตะกั่วปาอําเภอหนองสองหองจงัหวัดขอนแกน 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.Takuapha.go.th) 

2. ทางโทรศัพท 043-210 336 ,043-210 395) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจงัหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 


