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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนญุาตเคล่ือนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 21/05/2558 16:51  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคล่ือนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่นโดยเจาพนกังานทองถิน่ตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนบัแตวันที่

ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนกังานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยงัไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน

กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมหีนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุ

จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกาํหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนัน้แลวแตกรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคล่ือนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเคล่ือนยาย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเคล่ือนยาย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนทีสั่งเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเคล่ือนยาย

อาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

(น.1) 

 
 

35 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิน่ในพืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตเคล่ือนยาย

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม

- 0 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจาของที่ดินลงนามรับรอง

สําเนาทกุหนากรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของทีดิ่นตองมหีนงัสือ

ยินยอมของเจาของทีดิ่นให

เคล่ือนยายอาคารไปไวในทีดิ่น 

3) 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมี

หนงัสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป 30 บาทพรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบยีนบานหรือหนังสือ

เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนงัสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนา

ทะเบยีนของผูมีอํานาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเปน

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือรับรองของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชพี

สถาปตยกรรมควบคุม) 

 

 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

หนงัสือรับรองของวิศวกร

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เปนอาคารมลัีกษณะขนาดอยู

ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนและ

รายการประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณโครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนงัสือแสดงความยนิยอมของผู

ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยู

ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนงัสือแสดงความยนิยอมของผู

ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยู

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 



6/6 
 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


