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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม  

จงัหวดัมหาสารคาม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

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

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุ
อาคาร 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 คูมื่อประชาชน การขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  
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1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000  
โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
            ผใูดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเคล่ือนย้าย
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

       1 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ี
จะขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ี
จะขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมาย
วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบ

7 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ี
จะขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่รับผิดชอบ  หมายเหตุ 

สถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงั
บริเวณแผนท่ีสงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
(น.1) 
 
 

35 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 

(องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ในพืน้ท่ีท่ี
จะขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วนั 
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14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา หน่วยนับเอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) ค าขออนญุาตเคล่ือนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2) - 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนาทกุหน้า  กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้เคล่ือนย้าย
อาคารไปไว้ในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ - 

3) 
กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบและผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ - 

4) หนงัสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของ - 1 0 ชดุ - 



5/6 
 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ท่ีดนิ) 

5) 
ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้ มีอ านาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีนิติบคุคลเป็น
เจ้าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ - 

6) 
หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

7) 
หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

8) แผนผงับริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน - 5 0 ชดุ - 

9) 
รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชดุ - 

10) 
หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมุงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

11) 
หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคมุงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000  

โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2   โดยส านกังาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


