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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร อบต.บ้านพร้าว สําเนาคูมื่อประชาชน 

31/08/2015 15:16  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 65120  โทร./โทรสาร 

0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

      ผู้ ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีคําสัง่ไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา

และเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของ        

ขัน้ตอนการบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเคล่ือนย้าย

อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหารสว่น

ตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมาย

วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ

สถานท่ีก่อสร้างจดัทําผงั

บริเวณแผนท่ีสงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวข้อง เชน่ ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 

 

7 วนั องค์การบริหารสว่น

ตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร 

(น.1) 

 

35 วนั องค์การบริหารสว่น

ตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 
คําขออนญุาตเคล่ือนย้าย

อาคาร (แบบ ข. 2) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 

ขนาดเท่าต้นฉบบัทกุหน้าพร้อม

เจ้าของท่ีดินลงนามรับรอง

สําเนาทกุหน้ากรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือ

ยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้

เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้องมี

หนงัสือมอบอํานาจติดอากร 

แสตมป์ 30 บาท พร้อมสําเนา

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนา

ทะเบียนบ้าน หรือหนงัสอื

เดินทางของผู้มอบและผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบอํานาจเจ้าของ

ท่ีดิน (กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

สําเนาบตัรประชาชนและ

สําเนาทะเบียนของผู้ มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติบคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีนิติ

บคุคลเป็นเจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) 

หนงัสือรับรองของสถาปนิก

ผู้ออกแบบ พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรองของวิศวกร

ผู้ออกแบบพร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณี

ท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาด

อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) 
แผนผงับริเวณ แบบแปลนและ

รายการประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

9) 

รายการคํานวณโครงสร้าง 

พร้อมลงลายมือช่ือ และเลข

ทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) 

หนงัสือแสดงความยินยอมของ

ผู้ควบคมุงาน (แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

11) 

หนงัสือแสดงความยินยอมของ

ผู้ควบคมุงาน (แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./

โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


