
คู�มือสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเคล่ือนย�ายอาคาร 
หน�วยงานท่ีให�บรกิาร :องค$การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� อําเภอเมืองสุราษฎร$ธานี จังหวัดสรุาษฎร$ธานี
กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ$ วิธีการ เงือ่นไข (ถ�ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู�ใดจะเคลื่อนย�ายอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ่นโดยเจ�าพนักงานท�องถิ่นต�องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคาํสัง่ไม(อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต(วันที่ได�รบัคาํ
ขอในกรณีมีเหตุจาํเป.นท่ีเจ�าพนักงานท�องถิ่นไม(อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม(อาจมีคาํสัง่ไม(อนุญาตได�ภายในกาํหนดเวลาให�
ขยายเวลาออกไปได�อีกไม(เกิน 2คราวคราวละไม(เกิน 45วันแต(ต�องมีหนังสอืแจ�งการขยายเวลาและเหตจุาํเป.นแต(ละคราวให�
ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบก(อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีได�ขยายเวลาไว�นั้นแล�วแต(กรณี 
ช�องทางการให�บริการ 
สถานท่ีให
บริการ 
กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
โทรศัพท	0-7729-2916 ต�อ 103 
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ระยะเวลาเป�ดให
บริการ  
เป"ดให�บรกิารวัน จันทร	 ถงึ วันศุกร	 
(ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม�มีพักเท่ียง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 
 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตเคลือ่นย�ายอาคารพร�อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช�ประโยชนI
ที่ดินตามกฎหมายว(าด�วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก(อสร�างจัดทําผงับริเวณแผนทีส่ังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข�องเช(นประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยใน

7 วัน - 
 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดิน
ฯ 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจ�าพนักงานท�องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนญุาต (อ.1) และแจ�งให�ผู�ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย�ายอาคาร (น.1) 

35 วัน - 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจาํตัวประชาชน 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจรงิ1ฉบับ 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

คําขออนุญาตเคล่ือนย�ายอาคาร (แบบข. 2) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อม
เจ�าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�ากรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�
เจ�าของท่ีดินต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดินให�เคลือ่นย�าย
อาคารไปไว�ในท่ีดิน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอาํนาจต�องมีหนังสือมอบอาํนาจติดอากรแสตมป= 
30 บาทพร�อมสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบ�าน

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หรือหนังสือเดินทางของผู�มอบและผู�รบัมอบอํานาจ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

7) 
 

หนังสือมอบอํานาจเจ�าของทีด่นิ(กรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�เจ�าของทีด่นิ) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

8) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู�รับมอบอํานาจเจ�าของทีด่นิ(กรณีนิติบุคคลเป?นเจ�าของที่ดนิ) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนญุาตเป?นผู�
ประกอบวชิาชีพสถาป@ตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป?นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพสถาป@ตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต–ุ 
 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป?นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู�ในประเภทวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสร�างพร�อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู�ออกแบบ 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหต-ุ 

13) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป?นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

14) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบน. 4) 
 (กรณีท่ีเป?นอาคารมีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพ
สถาป@ตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจรงิ1ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหต-ุ 

- 

 
 
 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนยีม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) -ไม�มีค�าธรรมเนียม 
 
 

ค�าธรรมเนียม 0 % 
 
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนาํบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) ถ�าการบริการไม(เป.นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น สามารถติดต(อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี 
หมายเหตุ: สํานักงานปลัดองค	การบริหารส�วนตําบลบางใบไม� 
หมายเลขโทรศัพท	  0-7729-2916 ต�อ 101หรือ www.bangbaimai.go.th 

2) ศูนยIบริการประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)) 

 
แบบฟอร$ม ตวัอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร$ม 

ไม�มีแบบฟอร	ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 



 
หมายเหตุ 

ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร 
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน:องคIการบรหิารส(วนตําบลโคกขีห้นอน อําเภอพานทอง จงัหวัดชลบรุี กรมส(งเสรมิ
การปกครองท�องถิ่น องคIการบริหารส(วนตาํบลโคกขีห้นอน อําเภอพานทอง จังหวัดชลบรุ ี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส(วนภูมิภาคและส(วนท�องถิ่น 
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน(วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1)พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร  พ.ศ.2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสาํคญัด�านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนที่ให�บริการ: ท�องถิ่น 
กฎหมายข�อบงัคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข�อบัญญัติท�องถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยต(อเดือน 0 
 จํานวนคาํขอท่ีมากทีสุ่ด 0 
 จํานวนคาํขอท่ีน�อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ�างองิของคู�มือประชาชน:[สาํเนาคู(มือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร 23/07/2558 15:46 
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