
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : การขออนญุาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลสายออ อ าเภอโนนไทย จังหวดันครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ผูใ้ดจะเคลือ่นยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบ

อนุญาตทราบภายใน 45 วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา 

ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วัน 

แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา 

หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสายออ 
เลขที ่129  อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสมีา  

โทร. 0-4497-2111  

www.sai-or.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบ
ลสายออ 

อ าเภอโนนไทย 
จังหวดันครราชสมีา 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบ
ลสายออ 

อ าเภอโนนไทย 

จังหวดันครราชสมีา 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิต

ามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท าผั

งบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
 

(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบ
ลสายออ 

อ าเภอโนนไทย 

จังหวดันครราชสมีา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออกใ

บอนุญาต (อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (น.1) 

 

(หมายเหต:ุ -)  

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่นต าบ
ลสายออ 

อ าเภอโนนไทย 
จังหวดันครราชสมีา 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

ค าขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ ข. 2) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิ น.ส. 3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ 

พรอ้มเจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทุกหนา้  
กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้

ของทีด่นิใหเ้คลือ่นยา้ยอาคารไปไวใ้นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 

30 บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้น 
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ 

(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่เจา้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนของผูม้อี านาจลงนามแทน

นติบิุคคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ 
(กรณีนติบิุคคลเป็นเจา้ของทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 

ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

10) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

หมำยเหต ุ- 

11) 

 

รายการค านวณโครงสรา้ง พรอ้มลงลายมอืชือ่ 

เลขทะเบยีนของวศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

12) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 

ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น. 4) 

(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ทีท่ าการองคก์ารบรหิารสว่นต าบลสายออ  เลขที ่129  อ าเภอโนนไทย  จังหวดันครราชสมีา  โทร. 0-4497-2111  

www.sai-or.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร อบต.สายออ ธดิารัตน ์ส าเนาคูม่อืประชาชน 23/07/2015 

11:12 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


