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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลชมภู อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 21:52
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลชมภู เลขที่ 999 ม.8 ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวๆ ละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็น
แต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

2/6

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
(น.1)

1)

2)

3)

4)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ชมภูอาเภอสารภี ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร)
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ชมภูอาเภอสารภี ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร)
เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ชมภูอาเภอสารภี ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร)

เทศบาลตาบล
(องค์กรปกครอง
ชมภูอาเภอสารภี ส่วนท้องถิ่นใน
จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคาร)
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสำร
คาขออนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข. 2)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสาเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ใน
ที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด
0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
หนังสือมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน)
สาเนาบัตร
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
ของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
8)
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้างพร้อม
9) ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
10) เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน (แบ
11) บน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
ที่

หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

22/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลชมภู อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ สถ.มท.
-

