
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตเคลือ่นยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอกอ าเภอดา่นขนุทดจังหวดันครราชสมีากระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

ผูใดจะเคลือ่นยา้ยอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและออก

ใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บค าขอใน

กรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคี าสัง่ไมอ่นุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาใหข้ยาย

เวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับ

ใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี  

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

สว่นโยธาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก (โทร.0-4493-

8820)/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยืน่ขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารพรอ้มเอกสาร  

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดา่นนอกอ าเภอ

ดา่นขนุทดจังหวดั
นครราชสมีา 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดา่นนอกอ าเภอ

ดา่นขนุทดจังหวดั

นครราชสมีา 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 
 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลดา่นนอกอ าเภอ

ดา่นขนุทดจังหวดั

นครราชสมีา 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย

อาคาร (น.1) 

 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต
เคลือ่นยา้ยอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น

ต าบลดา่นนอกอ าเภอ
ดา่นขนุทดจังหวดั

นครราชสมีา 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 
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 (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบยีนของผูม้อี านาจลงนามแทน
นติบิุคคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีนติบิุคคลเป็นเจา้ของ

ทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

10) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  

ฉบบัจรงิ5ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

11) รายการค านวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ - 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 วศิวกรผูอ้อกแบบ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

12) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่

เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก 

(หมายเหต:ุ (เลขที ่70/3 หมูท่ี ่4 ต าบลดา่นนอกอ าเภอดา่นขนุทดจังหวดันครราชสมีา 30210)) 

2) ส านักงานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก  
(หมายเหต:ุ (โทร.0-4493-8820)) 

3) เว็บไซต ์www.dannok.go.th 

(หมายเหต:ุ -) 

4) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

5) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ชัน้ 2 ถนนแจง้วฒันะต าบลคลองเกลอือ าเภอปากเกร็ดจังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 

Fad.pacc@gmail.com)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่



ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคาร  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ .ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 10.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชนการขออนุญาตเคลือ่นยา้ยอาคารในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลดา่นนอก  
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 


