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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื�อนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลนํ �าอ้อมอําเภอกระนวนจงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลนํ �าอ้อมอําเภอกระนวนจงัหวดัขอนแก่น 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื 2นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  
10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเคลื
อนย้ายอาคารเทศบาลตําบลนํ �าอ้อมอําเภอกระนวนจงัหวดั

ขอนแก่น  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการเทศบาลตําบลนํ�าออ้มอําเภอกระนวนจงัหวดัขอนแก่น/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที-ยง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ใดจะเคลื
อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ
นโดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนันบัแตว่นัที

ได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไมอ่นญุาตได้ภายใน
กําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ �นกําหนดเวลาหรือตามที
ได้ขยายเวลาไว้นั �นแล้วแตก่รณี 
 
13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเคลื
อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อมอําเภอ
กระนวนจงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อมอําเภอ
กระนวนจงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที
ดนิฯ 
 
 

7 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อมอําเภอ
กระนวนจงัหวดั
ขอนแก่น 

- 
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ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

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

35 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อมอําเภอ
กระนวนจงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั 
 

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

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

คําขออนญุาต

เคลื%อนย้าย

อาคาร (แบบข. 

2) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2) 

โฉนดที%ดนิน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทา่ต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อม

เจ้าของที%ดินลง

นามรับรอง

สําเนาทกุหน้า

กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของที%ดินต้อง

มีหนงัสือยินยอม

ของเจ้าของที%ดนิ

ให้เคลื%อนย้าย

อาคารไปไว้ใน

ที%ดนิ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

กรณีที%มีการมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจตดิอากร

แสตมป์ 30 บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและ

ผู้ รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) 
หนงัสือมอบ

อํานาจเจ้าของ

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที%ดนิ (กรณีผู้ขอ

อนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของที%ดิน) 

5) 

สําเนาบตัร

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

ของผู้ มีอํานาจลง

นามแทนนิติ

บคุคลผู้ รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

ที%ดนิ (กรณีนิติ

บคุคลเป็น

เจ้าของที%ดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที%

เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 
หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีที%เป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

8) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

9) 

รายการคํานวณ

โครงสร้างพร้อม

ลงลายมือชื%อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที%เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคมุ) 

11) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที%เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

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

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลนํ �าอ้อมอําเภอกระนวนจงัหวดัขอนแก่น 

หมายเหต(ุ-ติดต่อดว้ยตนเองไดที้-ศูนย์ขออนญุาตเทศบาลตําบลนํ�าอ้อมอําเภอกระนวนจงัหวดัขอนแก่น 
-ทางโทรศพัท์ / โทรสารหมายเลข๐๔๓-๒๑๐๒๑๖ 
-ทางเว็บไซด์เทศบาลตําบลนํ�าออ้ม  www.numoom.go.th 
-ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ www.numoom.go.th 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที- 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 28/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั �นที
 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนํ �าอ้อมอําเภอ

กระนวนจงัหวดัขอนแก่นสถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


