
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลปงยางคกอ าเภอหา้งฉัตรจังหวัดล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเคลื่อนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปงยางคกอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พ้ืนที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร 
    พ.ศ 2522 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกที่สุด 0 
จ ำนวนค ำขอทีน่้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 16:35 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนที่ให้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ตดิต่อ 054367520 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจา้พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาให้ขยาย
เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไมเ่กิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผู้้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์ดดัแปลง 
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร) 
 

2) 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
พิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน 
 

- (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร) 
 

3) 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ท่ีดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง 
จัดท าผังบรเิวณแผนท่ี 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ 
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต 
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหารฯ 
และ พรบ. จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน 
 

- (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร) 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
พิจารณาแบบแปลนและ 
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ 1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ 
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 
(น. 1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร) 
 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 
 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 



15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยื่นยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 

เอกสำร 

ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิต ิ - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 
 15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ   ผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 

แบบค าขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบ ข.2) 

- 1 0 ชุด 
 

- 

2) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส. 3 
หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้า 
กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าหน้าท่ีดินต้องมี
หนังสือยนิยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
เคลื่อนย้ายอาคารใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด 
 

- 

3) 

กรณีที่มีการมอบ 
อ านาจต้องม ี
หนังสือมอบ 
อ านาจติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัว 
ประชาชนส าเนา 
ทะเบียนบ้านหรือ 

- 1 0 ชุด - 
 

 4) 

หนังสือมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน(กรณผีู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

  
 
 
 



 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐ         

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร    
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

5) 

ส าเนาบตัรประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้
มีอ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจ 
เจ้าของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง 
ของสถาปนิก 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารม ี
ลักษณะขนาดอยู ่
ในประเภท 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง 
ของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีที่เป็น 
อาคารมลีักษณะ 
ขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบรเิวณ 
แบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการค านวณ 
โครงสร้างพร้อมลงลายมือ
ช่ือเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

 



ที ่
รำยกำรเอกสำร           

ยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ

ผู้ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวน

เอกสำรส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

10) 

หนังสือแสดงความยินยอม 

ของผู้ควบคุมงาน (แบบ 
น.4) (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดงความยินยอม 

ของผู้ควบคุมงาน (แบบ 
น.4) (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ.2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ.2522 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ตดิต่อ 054367520 ต่อ 15 
    หมำยเหตุ- 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
    หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิต กทม. 10300/ สายดว่น 1111/ www.1111.go.th/ ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1ถ.
พิษณุโลกเขตดสุิต กทม.10300)  
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

วันที่พิมพ ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า 

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลาต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 

 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 


