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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน  0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 121/1 หมู่ที ่2 ต าบลควนธานี อ าเภอกนัตงั  
จงัหวดัตรัง  92110  โทรศพัท์  0-7526-3023  /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะเคล่ือนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนันบัแตว่นัท่ี
ได้รับค าขอในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเคล่ือนย้าย
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควน
ธานี อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควน
ธานี อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควน
ธานี อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเคล่ือนย้าย
อาคาร (น.1) 
 

22 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลควน
ธานี อ าเภอกนัตงั 
จงัหวดัตรัง 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 30  วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน  และระยะเวลาปฏิบตัริาชการมาแล้ว  30   วนั 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
ค าขออนญุาต
เคล่ือนย้ายอาคาร 
(แบบข. 2) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
โฉนดท่ีดนิน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด

- 0 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดนิลงนาม
รับรองส าเนาทกุ
หน้ากรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
ให้เคล่ือนย้าย
อาคารไปไว้ใน
ท่ีดนิ 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือมอบ
อ านาจเจ้าของ
ท่ีดนิ (กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

ส าเนาบตัร
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
ของผู้ มีอ านาจลง
นามแทนนิติ
บคุคลผู้ รับมอบ
อ านาจเจ้าของ
ท่ีดนิ (กรณีนิติ
บคุคลเป็นเจ้าของ
ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ - 

6) 

หนงัสือรับรองของ
สถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

8) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

9) 

รายการค านวณ
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือช่ือเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) 

หนงัสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคมุงาน  
(แบบ น. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

11) 

หนงัสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคมุงาน  
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมี

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
    1. ใบอนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร                      ฉบบัละ  10  บาท 
    2. ใบรับรอง                                                   ฉบบัละ  10  บาท 
    3. ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรอง       ฉบบัละ  10  บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  ท่ีท าการองค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี 

หมายเหตุ  (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.khuanthani.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (0-7526-3023) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (121/1 หมู่ที ่2  ต าบลควนธานี  อ าเภอกนัตงั  จงัหวดัตรัง  92110) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี (โทร. 0-7526-3023)  
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี) 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     1.  แบบค าขออนญุาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ ข.2) 
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19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 21/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลควนธานี 

อ าเภอกนัตงั จงัหวดัตรัง สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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