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คู่มือสาํหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื�อนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จงัหวดัลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  

(กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื 2นที�ให้บริการ : ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45 วนั 
 

9. ข้อมูลสถติิ 
จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด  0  
 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร  อบต.วิเชตนคร 
  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่าง อบต.วิเชตนคร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที$ทางราชการกําหนด)  
ตั&งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที$ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะเคลื
อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
น โดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแตว่นัที

ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไมอ่นญุาตได้ภายใน
กําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ Aนกําหนดเวลา หรือตามที
ได้ขยายเวลาไว้นั Aนแล้วแตก่รณี 
 
13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเคลื
อนย้าย
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร  
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

(กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร  
อําเภอแจ้หม่ 
 จงัหวดัลําปาง 

(กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดนิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานที
ก่อสร้างจดัทําผงั
บริเวณแผนที
สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวข้อง เชน่ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที
ดนิ ฯ 

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร  
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

(กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร) 
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ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่  
จงัหวดัลําปาง 

(กองชา่ง อบต.
วิเชตนคร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนี 2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Aนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
คําขออนญุาตเคลื%อนย้ายอาคาร 

(แบบ ข.2) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
โฉนดที%ดนิ น.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเทา่

ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อมเจ้าของที%ดนิลงนาม

- 0 1 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

รับรองสําเนาทกุหน้า  กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ชเ่จ้าของที%ดนิต้องมีหนงัสือยินยอม

ของเจ้าของที%ดนิให้เคลื%อนย้ายอาคารไปไว้

ในที%ดนิ 

 

3) 

กรณีที%มีการมอบอํานาจ ต้องมีหนงัสือ

มอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท 

พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

สําเนาทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและผู้ รับมอบอํานาจ 

 

- 1 0 ชดุ - 

4) 
หนงัสือมอบอํานาจเจ้าของที%ดนิ  

(กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของที%ดนิ) 

 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบียน

ของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิตบิคุคลผู้ รับ

มอบอํานาจเจ้าของที%ดิน  

(กรณีนิติบคุคลเป็นเจ้าของที%ดนิ) 

 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีที%เป็น

อาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภท

วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ (กรณีที%เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) 
แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการ

ประกอบแบบแปลน 

 

- 5 0 ชดุ - 

9) 

รายการคํานวณโครงสร้าง พร้อมลง

ลายมือชื%อ เลขทะเบียนของวิศวกร

ผู้ออกแบบ 

 

- 1 0 ชดุ - 

10) 

หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมุ

งาน (แบบ น. 4) (กรณีที%เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

 

- 1 0 ชดุ - 

11) 

หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมุ

งาน (แบบ น. 4) (กรณีที%เป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนอบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847 ตอ่ 11 

หมายเหตุ- 
2) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัลําปาง) 
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3) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ – 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที$ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที$ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั&งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที$ 6) 

4) 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 
- 
 

วันที�พมิพ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Aนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลวิเช

ตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


