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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 18/07/2015 20:11 การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารองคการ
บริหารสวนตําบลสบแมขา
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการองคการบริหารสวนตําบลสบแมขาเลขทีหมู 3 ตําบลสบแมขาอําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม
50230 โทรศัพท 053-368405 โทรสาร 053-368006/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่
ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

1)

2)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

หมายเหตุ

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเลขทีหมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230 โทรศัพท
053-368405
โทรสาร 053368006 )
องคการบริหาร (องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง ขาเลขทีหมู 3
จังหวัดเชียงใหม ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230 โทรศัพท
053-368405
โทรสาร 053368006 )
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร (น.1)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาอําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเลขทีหมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230 โทรศัพท
053-368405
โทรสาร 053368006 )

(องคการบริหาร
สวนตําบลสบแม
ขาเลขทีหมู 3
ตําบลสบแมขา
อําเภอหางดง
จังหวัดเชียงใหม
50230 โทรศัพท
053-368405
โทรสาร 053368006 )
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
คําขออนุญาต
เคลื่อนยาย
อาคาร (แบบข.
2)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหนา
กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหเคลื่อนยาย
อาคารไปไวใน
ที่ดิน

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ
หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน)
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเปน
เจาของที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

7)

8)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร

รายการคํานวณ โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
9)
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูออกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
10) ที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผูควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เปนอาคารมี
11)
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
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คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
ไมมีขอมูลชองทางการรองเรียน
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องคการบริหารสวนตําบลสบแมขา
อําเภอหางดงจังหวัดเชียงใหมสถ.
มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

