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คู่มือส ำหรับประชำชน : 32. กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หน่วยงำนที่ให้บริกำร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่

ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน

ก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ

จ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

สถานที่ให้บริการ 
เทศบาลต าบลชะอวด/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

1 วัน - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

2 วัน - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่

7 วัน - 
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ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ  และพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ 
(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1) 
 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

35 วัน - 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
ส ำเนำ1ฉบับ 
หมำยเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบข. 2) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำมรับรองส ำเนำทุกหน้ำกรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้เคลื่อนย้ำย

- 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
อำคำรไปไว้ในที่ดิน 
ฉบับจริง0ชุด 
ส ำเนำ1ชุด 
หมำยเหตุ- 

5) 
 

กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนส ำเนำทะเบียนบ้ำน
หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

หนังสือมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

7) 
 

ส ำเนำบัตรประชำชนและส ำเนำทะเบียนของผู้มีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของ
ที่ดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ - 
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ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
 ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ

ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

10) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนและรำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง5ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 
 

- 

11) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

12) 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

13) 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
ส ำเนำ0ชุด 
หมำยเหตุ- 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303 

(หมายเหตุ: -) 
2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 
3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลองเกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 
11120 
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com)) 

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผัง

เมือง 

ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริกำร:ท้องถิ่น 

กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอที่มากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 

 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 19:30 / กนกอร

เสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


