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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนุญาตเคลื่อนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่าง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนยา้ยอาคาร 21/05/2558 16:51  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการเทศบาลต าบลล าปางหลวง/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู ใดจะเคลื่อนยา้ยอาคารต องได รบัใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ต้องตรวจ
พจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45 
วนันับแต่วนัทีไ่ดร้บัค าขอในกรณมีเีหตุจ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยงัไม่อาจมคี าสัง่ไม่
อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไม่เกนิ 2คราวคราวละไม่เกนิ 45วนัแต่ต้องมหีนังสอืแจง้การ
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ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรบัใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวน้ัน้
แลว้แต่กรณี 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยา้ย
อาคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาต
เคลื่อนยา้ย
อาคาร) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาต
เคลื่อนยา้ย
อาคาร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่
ด าเนินการตรวจสอบการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงั
เมอืงตรวจสอบสถานที่
ก่อสรา้งจดัท าผงับรเิวณ
แผนทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภยั
ในการเดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯและ

7 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาต
เคลื่อนยา้ย
อาคาร) 
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

พรบ.จดัสรรทีด่นิฯ 
 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาแบบแปลนและ
พจิารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย
อาคาร (น.1) 
 
 

35 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาต
เคลื่อนยา้ย
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรบัรอง
นิตบุิคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบุิคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

ค าขออนุญาต
เคลื่อนยา้ย
อาคาร (แบบข. 
2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดทีด่นิน.ส. 
3 หรอืส.ค.1 
ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทุกหน้า
พรอ้มเจา้ของ
ทีด่นิลงนาม
รบัรองส าเนาทุก
หน้ากรณผีูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของทีด่นิต้อง
มหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของทีด่นิ
ใหเ้คลื่อนยา้ย
อาคารไปไวใ้น
ทีด่นิ 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีทีม่กีารมอบ
อ านาจต้องมี
หนังสอืมอบ
อ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พรอ้มส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอื
เดนิทางของผู้
มอบและผูร้บั

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

มอบอ านาจ 

4) 

หนังสอืมอบ
อ านาจเจา้ของ
ทีด่นิ (กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่
เจา้ของทีด่นิ) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบตัร
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบยีน
ของผูม้อี านาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผูร้บัมอบ
อ านาจเจา้ของ
ทีด่นิ (กรณีนิติ
บุคคลเป็น
เจา้ของทีด่นิ) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสอืรบัรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพี
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณทีี่
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วชิาชพี
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสอืรบัรอง - 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพรอ้ม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุม (กรณทีี่
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วชิาชพี
วศิวกรรม
ควบคุม) 

8) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการค านวณ
โครงสรา้งพรอ้ม
ลงลายมอืชื่อเลข
ทะเบยีนของ
วศิวกร
ผูอ้อกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสอืแสดง
ความยนิยอม
ของผูค้วบคุม
งาน (แบบน. 4) 
(กรณทีีเ่ป็น
อาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวชิาชพี

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

วศิวกรรม
ควบคุม) 

11) 

หนังสอืแสดง
ความยนิยอม
ของผูค้วบคุม
งาน (แบบน. 4) 
(กรณทีีเ่ป็น
อาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวชิาชพี
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส านักงานเทศบาลต าบลล าปางหลวง 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนจงัหวดัอื่นๆรอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์


