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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารกองช่าง 19/08/2015 10:32

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ  7/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

40240 โทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค

ำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45

วันนับแต่วันท่ีได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใ

บอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน

45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตท

ราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขออนุญาตเคลื่

อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจพิจารณาเอกสารป

ระกอบการขออนุญาต

2 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นดำเนินการตรวจสอบก

ารใช้ประโยชน์ท่ีดิ

นตามกฎหมายว่าด้วยก

ารผังเมืองตรวจสอบสถ

านท่ีก่อสร้างจัดท

7 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ำผังบริเวณแผนท่ี

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเ

ช่นประกาศกระทรวงคมน

าคมเร่ืองเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขตปลอ

ดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ

4)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจพิจารณาแบบแปล

นและพิจารณาออกใบอน

ุญาต (อ.1)

และแจ้งให้ผู้ขอมาร

ับใบอนุญาตเคลื่อน

ย้ายอาคาร (น.1)

35 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1) บัตรประจำต - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธร
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ัวประชาชน รมดา)

2)
หนังสือรับร

องนิติบุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

คำขออนุญา

ตเคลื่อนย้า

ยอาคาร (แบบข.

2)

- 1 0 ชุด -

2)

โฉนดท่ีดินน.ส. 3

หรือส.ค.1

ขนาดเท่าต้น

ฉบับทุกหน้

าพร้อมเจ้าขอ

งท่ีดินลงนา

มรับรองสำเน

าทุกหน้ากร

ณีผู้ขออนุ

ญาตไม่ใช่เจ

้าของท่ีดิ

นต้องมีหนัง

สือยินยอมขอ

งเจ้าของท่ี

ดินให้เคลื่

อนย้ายอาคารไ

ปไว้ในท่ีดิน

- 0 1 ชุด -

3) กรณีท่ีมีก - 1 0 ชุด -



5/8

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ารมอบอำนาจ

ต้องมีหนังส

ือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตมป์

30

บาทพร้อมสำ

เนาบัตรประจ

ำตัวประชาช

นสำเนาทะเบี

ยนบ้านหรือห

นังสือเดินท

างของผู้มอบ

และผู้รับมอ

บอำนาจ

4)

หนังสือมอบอ

ำนาจเจ้าของ

ท่ีดิน

(กรณีผู้ขออ

นุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดิน)

- 1 0 ชุด -

5) สำเนาบัตรปร

ะชาชนและสำเ

นาทะเบียนของ

ผู้มีอำนา

จลงนามแทนนิ

ติบุคคลผู้

รับมอบอำนา

จเจ้าของท่ีดิน

(กรณีนิติบ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ุคคลเป็นเจ้

าของท่ีดิน)

6)

หนังสือรับร

องของสถาปนิ

กผู้ออกแบบ

พร้อมสำเนาใ

บอนุญาตเป็

นผู้ประกอบว

ิชาชีพสถาป

ัตยกรรมควบค

ุม

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

่ในประเภทวิช

าชีพสถาปัตย

กรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด -

7) หนังสือรับร

องของวิศวกรผ

ู้ออกแบบพร

้อมสำเนาใบ

อนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิ

ชาชีพวิศวกร

รมควบคุม

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

่ในประเภทวิช

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

าชีพวิศวกรร

มควบคุม)

8)

แผนผังบริเว

ณแบบแปลนแล

ะรายการประกอ

บแบบแปลน

- 5 0 ชุด -

9)

รายการคำนว

ณโครงสร้างพร

้อมลงลายมือ

ช่ือเลขทะเบ

ียนของวิศวก

รผู้ออกแบบ

- 1 0 ชุด -

10)

หนังสือแสดง

ความยินยอมข

องผู้ควบคุมงาน

(แบบน. 4)

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

่ในประเภทวิช

าชีพวิศวกรร

มควบคุม)

- 1 0 ชุด -

11) หนังสือแสดง

ความยินยอมข

องผู้ควบคุมงาน

(แบบน. 4)

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

่ในประเภทวิช

าชีพสถาปัตย

กรรมควบคุม)

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ ( 043-295900)

2. ทางไปรษณีย์ ( 7/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40240)

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง

4. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ)

)

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น)

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-
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