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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1372 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้
รับ คำขอในกรณี มี เหตุ จ ำเป็ น ที่ เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ไม่ อ าจออกใบอนุ ญ าตหรื อ ยั ง ไม่ อ าจมี ค ำสั่ งไม่ อ นุ ญ าตได้ ภ ายใน
กำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)

7 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)

35 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร)

ระยะเวลา
ให้บริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
พร้อมเอกสาร

1 วัน

2) การพิจารณา

2 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

3) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทำ
ผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ
4) การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
คณะกรรมการมีมติ พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

หมายเหตุ

14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยืนยัน หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวน จำนวน หน่วยนับ
ที่
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
เอกสาร
ออกเอกสาร
ฉบับจริง สำเนา
1) บัตรประจำตัวประชาชน
0
0
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ จำนวน จำนวน
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1) คำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข.2)
1
0

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ
ชุด

-

2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสำเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้
ในที่ดิน
3) กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมีหนังสือมอบ
อำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอำนาจ
4) หนังสือมอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน)

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

5) สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียน
ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอำนาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน)
6) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
8) แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

9) รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือ
ชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

10) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีทเี่ ป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
11) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุม
งาน (แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)

หน่วยงานภาครัฐ จำนวน จำนวน
เอกสาร เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สำเนา
1
0

-

1

0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด

-

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาต ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ติดต่อด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
2) ทางอินเทอร์เน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
3) ทางโทรศัพท์ : 0-3724-1372 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
4) ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบ ข.2 เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
19. หมายเหตุ
-

