
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลหนอองตาคง อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุี  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

หลกัเกณฑว์ธิกีารเงือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอและในการพจิารณาอนุญาต 

 

ผูใ้ดจะเคลือ่นยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออก

ใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 10 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กองชา่ง เทศบาลต าบลหนองตาคง 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :10 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารพรอ้มเอกสาร  
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร 
)) 

1 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีท่ีจ่ะ
เคลือ่นยา้ยอาคารไปไวใ้นทีด่นิจัดท าผังบรเิวณแผนทีส่งัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพ.ร.บ.จัดสรรทีด่นิฯ 

 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร 
)) 

1 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (แบบอ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาต

เคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบน.1) 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนัท าการ เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ฉบบั 

ส าเนา0ฉบบั 
หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

ค าขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบข.2) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

โฉนดทีด่นิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม

เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหเ้คลือ่นยา้ย

อาคารไปไวใ้นทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจตดิอากรแสตมป์ 

30 บาทพรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของทีด่นิ) 

- 

7) 

 

ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนของผูม้อี านาจลงนามแทน

นติบิุคคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคลเป็นเจา้ของทีด่นิ) 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ) 

- 

10) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีม่ลีายมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจงและคณุวฒุทิ ีอ่ยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ5ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ- 

11) 
 

รายการค านวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน.4) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุ) 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน.4) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพี
สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

- 

 

 


