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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การขออนญุาตเคลื่อนยา้ยอาคาร

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ย

เดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.

ศ. 2522

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 45 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตเคลื่อนยา้ยอาคาร 21/05/2558 16:51

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

ผูใ้ดจะเคลื่อนยา้ยอาคารตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนญุาตหรอืมีหนงัสือแจง้คาํสั่งไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ี
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ไดร้บัคาํขอในกรณีมีเหตจุาํเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรอืยงัไมอ่าจมีคาํสั่งไมอ่นญุาตไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไมเ่กิน 2 คราวคราวละไมเ่กิน 45 วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ

จาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กาํหนดเวลาหรอืตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ัน้แลว้แตก่รณี

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนญุาตเคลื่อนยา้ย

อาคารพรอ้มเอกสาร

1 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาต

เคลื่อนยา้ย

อาคาร)

2)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต

2 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาต

เคลื่อนยา้ย

อาคาร)

3)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ี่ดินตาม

กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้ง

จดัทาํผงับรเิวณแผนท่ี

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อื่นท่ีเก่ียวขอ้งเชน่ประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรือ่งเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

7 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาต

เคลื่อนยา้ย

อาคาร)
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ

4)

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนญุาตเคลื่อนยา้ย

อาคาร (น.1)

35 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

อนญุาต

เคลื่อนยา้ย

อาคาร)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วัน

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บตัรประจาํตวั

ประชาชน

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา)

2)
หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1) คาํขออนญุาต - 1 0 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

เคลื่อนยา้ย

อาคาร (แบบข.

2)

2)

โฉนดท่ีดินน.ส. 3

หรอืส.ค.1 ขนาด

เทา่ตน้ฉบบัทกุ

หนา้พรอ้ม

เจา้ของท่ีดินลง

นามรบัรอง

สาํเนาทกุหนา้

กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของท่ีดินตอ้ง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจา้ของท่ีดิน

ใหเ้คลื่อนยา้ย

อาคารไปไวใ้น

ท่ีดิน

- 0 1 ชดุ -

3)

กรณีท่ีมีการมอบ

อาํนาจตอ้งมี

หนงัสือมอบ

อาํนาจติดอากร

แสตมป์ 30 บาท

พรอ้มสาํเนาบตัร

ประจาํตวั

ประชาชนสาํเนา

ทะเบียนบา้นหรอื

หนงัสือเดินทาง

ของผูม้อบและ

- 1 0 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ผูร้บัมอบอาํนาจ

4)

หนงัสือมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ท่ีดิน (กรณีผูข้อ

อนญุาตไมใ่ช่

เจา้ของท่ีดิน)

- 1 0 ชดุ -

5)

สาํเนาบตัร

ประชาชนและ

สาํเนาทะเบียน

ของผูมี้อาํนาจลง

นามแทนนิติ

บคุคลผูร้บัมอบ

อาํนาจเจา้ของ

ท่ีดิน (กรณีนิติ

บคุคลเป็น

เจา้ของท่ีดิน)

- 1 0 ชดุ -

6)

หนงัสือรบัรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีท่ี

เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

- 1 0 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ควบคมุ)

7)

หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบพรอ้ม

สาํเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ)

- 1 0 ชดุ -

8)

แผนผงับรเิวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน

- 5 0 ชดุ -

9)

รายการคาํนวณ

โครงสรา้งพรอ้ม

ลงลายมือช่ือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ

- 1 0 ชดุ -

10)

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคมุงาน

(แบบน. 4) (กรณี

ท่ีเป็นอาคารมี

- 1 0 ชดุ -



7/8

ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ)

11)

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคมุงาน

(แบบน. 4) (กรณี

ท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ)

- 1 0 ชดุ -

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท ี่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั)

2) ช ่องทางการร ้องเร ียน ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111

เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

-

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


