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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเคลือ่ นย้ ำยอำคำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร อบต.ปอ
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วย
ตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใ้ ดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรื อมีหนังสื อแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู ้ อรับใบอนุ ญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้
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รับคาขอ ในกรณี มีเหตุจาเป็ นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็ นแต่ละคราวให้ผขู ้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้ นกาหนดเวลา หรื อตามที่ได้ขยายเวลาไว้น้ นั แล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขั้นตอน
บริกำร
ให้ บริกำร
การตรวจสอบ
ยืน่ ขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 1 วัน
1) เอกสาร
พร้อมเอกสาร
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ 7 วัน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริ เวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
คณะกรรมการมีมติ พิจารณาแบบแปลนและ
4)
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผขู้ อมารับใบ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

ส่ วนงำน / หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

หมำยเหตุ
-

-

-

องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
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14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ คำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
รำยกำรเอกสำรยืนยัน
ที่
ตัวตน
ฉบับจริง
ออก
เอกสำร
บัตรประจาตัวประชาชน
0
1)
2)

ที่
1)

2)

3)

หนังสื อรับรองนิติบุคคล

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
หน่ วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ภำครัฐผู้ออก
เพิม่ เติม
เอกสำร
คาขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ ข. 2)
โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรื อ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า กรณี ผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสื อยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน
กรณี ที่มีการมอบอานาจ
ต้องมีหนังสื อมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

ฉบับ

1

ชุด

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

หมำยเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา)
(กรณี นิติบุคคล)
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ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน หรื อ
หนังสื อเดินทางของผู้
มอบและผูร้ ับมอบอานาจ
หนังสื อมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี ผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
สาเนาบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนของผูม้ ี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูร้ ับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี นิติ
บุคคลเป็ นเจ้าของที่ดิน)
หนังสื อรับรองของ
สถาปนิกผูอ้ อกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณี ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสื อรับรองของ
วิศวกรผูอ้ อกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี ที่

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

เป็ นอาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริ เวณ แบบ
5
0
ชุด
8) แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
รายการคานวณโครงสร้าง
1
0
ชุด
พร้อมลงลายมือชื่อ เลข
9)
ทะเบียนของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
หนังสื อแสดงความ
1
0
ชุด
ยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
(แบบ น. 4) (กรณี ที่เป็ น
10)
อาคารมีลกั ษณะ ขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
หนังสื อแสดงความ
1
0
ชุด
ยินยอมของผูค้ วบคุมงาน
(แบบ น. 4) (กรณี ที่เป็ น
11)
อาคารมีลกั ษณะ ขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.
2522
ค่ ำธรรมเนียม 10 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ
หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต : www.dpt.go.th
2. ทางโทรศัพท์ : 053-602742,053-602743
3. ทาง ไปรษณี ย ์ : องค์การบริ หารส่ วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

