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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ : ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจติร 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง  เทศบาลต าบลโพทะเล   

3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง : 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มคีวามส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิำร : ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   45   วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บรกิาร ส านักเทศบาลต าบลโพทะเล / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

 ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพรอ้มด้วยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 

45 วันนับแตว่ันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสั่งไม่

อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแตต่้องมีหนังสือแจง้การ

ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นัน้

แล้วแต่กรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 
 

7 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำน

ที่รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมมีติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

อาคาร (น.1) 

35 วัน กองชา่ง 

เทศบาลต าบลโพทะเล 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

14. งำนบรกิำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

 ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) ค าขออนุญาต

เคลื่อนย้ายอาคาร 

(แบบ ข. 2) 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

2) โฉนดที่ดนิน.ส. 3 

หรอืส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุกหน้า

กรณีผูข้ออนุญาต

ไม่ใช่เจา้ของที่ดินตอ้ง

มีหนังสอืยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้

เคลื่อนย้ายอาคารไป

ไว้ในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีที่มกีารมอบ

อ านาจตอ้งมีหนังสอื

มอบอ านาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัวประชาชน

ส าเนาทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสอืเดินทาง

ของผู้มอบและผูร้ับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน (กรณีผู้

ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) ส าเนาบัตรประชาชน

และส าเนาทะเบียน

ของผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคลผู้รับ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

มอบอ านาจเจ้าของ

ที่ดนิ (กรณีนิตบิุคคล

เป็นเจ้าของที่ดิน) 

6) หนังสือรับรองของ

สถาปนิกผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณแบบ

แปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 
 

- 5 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

9) รายการค านวณ

โครงสรา้งพร้อมลง

ลายมอืชื่อเลข

ทะเบียนของวศิวกร

ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดงความ

ยินยอมของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 

ค่ำธรรมเนียม  0 บาท 

หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลโพทะเล   

หมายเหตุ  เลขที ่333 หมู่ที่ 3 ต าบลโพทะเล  อ าเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร  66130   

โทรศัพท์ : 0 5668 1117  โทรสาร : 0 5668 1304 ตอ่ 106  website :  www.phothale.go.th   

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดพิจติร) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

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

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมำยเหตุ 

        - 

  

http://www.phothale.go.th/

