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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเคลือ่นย้ำยอำคำร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ: องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร อบต.ปอ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนทีใ่ห้บริกำร องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ  193 หมู่ 3 ต าบลปอ  อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย/ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ผูใ้ดจะเคล่ือนยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน โดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีได้
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รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายใน
ก าหนดเวลา ใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยืน่ขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
อ าเภอเวยีงแก่น  
จงัหวดัเชียงราย 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
อ าเภอเวยีงแก่น 
 จงัหวดัเชียงราย 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
ผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรท่ีดิน ฯ 
 
 

7 วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
อ าเภอเวยีงแก่น  
จงัหวดัเชียงราย 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ 
อนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร (น.1) 

35 วนั องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 
อ าเภอเวยีงแก่น 
จงัหวดัเชียงราย 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
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14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก

เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 
2) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
ค าขออนุญาตเคล่ือนยา้ย
อาคาร (แบบ ข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบั
ทุกหนา้ พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหนา้  กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน
ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมของ
เจา้ของท่ีดินใหเ้คล่ือนยา้ย
อาคารไปไวใ้นท่ีดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 
กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบา้น หรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและผูรั้บมอบอ านาจ 

4) 

หนงัสือมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน (กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของ
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบตัรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจา้ของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ี

- 1 0 ชุด - 



5/6 
 

ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่เติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

เป็นอาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภท
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

8) 
แผนผงับริเวณ แบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการค านวณโครงสร้าง 
พร้อมลงลายมือช่ือ เลข
ทะเบียนของวศิวกร
ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนงัสือแสดงความ
ยนิยอมของผูค้วบคุมงาน 
(แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลกัษณะ ขนาดอยู่
ในประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนงัสือแสดงความ
ยนิยอมของผูค้วบคุมงาน 
(แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลกัษณะ ขนาดอยู่
ในประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 

2522 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ  -   
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 

หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต  : www.dpt.go.th 
2. ทางโทรศพัท ์:  053-602742,053-602743  
3. ทาง ไปรษณีย ์: องคก์ารบริหารส่วนต าบลปอ 193 หมู่ 3 ต าบลปอ  อ าเภอเวยีงแก่น จงัหวดัเชียงราย 
 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขท่ี 1 
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

      ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

 
 

 
 

 


