
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเคล่ือนย้ำยอำคำร 
หน่วยงำนที่รับผดิชอบ : กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือที่เกีย่วข้อง : พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ : พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ 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 (ส าเนาคู่มือประชาชน) การขออนุญาตเคล่ือนยา้ยอาคาร 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
107 หมู่ที ่8 ต.บ้ำนสำง อ.เมือง จ.พะเยำ 56000 โทร : 054-458777 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอและในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ผูใ้ดจะเคล่ือนยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินซ่ึงเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้ง
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยงัไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได ้ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 คราว ๆ ละ ไม่
เกิน 45 วนั แต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ิน
เดือนก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 



 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอยีดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 
 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตร้ือถอนอาคารพร้อม
เอกสาร 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

2) พิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

3) พิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้าง จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯและ
พรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ให้ผูข้อมา
รับใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร (น.1) 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 
 
 



14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาต
เคล่ือนยา้ยอาคาร                  
(แบบ ข.2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินนส.3 หรือ สค.1 
ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุกหนา้
พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหนา้             
กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่
เจา้ของท่ีดินตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน           
ใหเ้คล่ือนยา้ยอาคารไปไว้
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั

- 1 0 ชุด - 



ประชาชนส าเนาทะเบียน
บา้นหรือหนงัสือเดินทาง
ของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ 

4) หนงัสือมอบอ านาจเจา้ของ
ท่ีดิน(กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) ส าเนาบตัรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนของผูมี้
อ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจา้ของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) หนงัสือรับรองของ
สถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาในอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนงัสือรับรองของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผงับริเวณแบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รายการค านวณโครงสร้าง
พร้อมลงลายมือช่ือเลข

- 1 0 ชุด - 



ทะเบียนของวศิวกร
ผูอ้อกแบบ 

10) หนงัสือแสดงความยนิยอม
ของผูค้วบคุมงาน (แบบน.4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนงัสือแสดงความยนิยอม
ของผูค้วบคุมงาน(แบบน.4) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2524 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 
 
ค่ำธรรมเนียม  0  บำท 
หมำยเหตุ  - 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 1) ทางอินเทอร์เน็ต (www.dpt.go.th) 
 2) ทางโทรศพัท ์(ถนนพระราม 9 : 02-201-8000, ถนนพระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
 3) ทางไปรษณีย ์(224 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320) 
 และ 218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
 4) ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (02-299-4311-12) 
 5) ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 6) ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั 
 หมำยเหตุ (ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
 

http://www.dpt.go.th/


3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111/www.111.go.th/ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
 107 หมู่ที ่8 ต ำบลบ้ำนสำง อ ำเภอเมือง จังหวดัพะเยำ 56000 โทร : 054-458777 
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
19. หมำยเหตุ 

วนัทีพ่มิพ์  

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซต์แล้ว 

จัดท ำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพร่แล้ว  

 
 
 


