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คูมือสำหรับประชาชน : การขออนญุาตเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตำบลวังขนาย  อำเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุรี 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จำนวนคำขอท่ีมากที่สุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีนอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สำเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทำการเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ีโทรศัพท, โทรสาร 034-

611353 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

(ไมมีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ได

รับคำขอในกรณมีีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายใน 
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กำหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปน

แตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเคลือ่นยาย

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน เทศบาลตำบล  

วังขนาย อำเภอ

ทามวง  จังหวัด

กาญจนบุรี 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

 

2 วัน เทศบาลตำบล  

วังขนาย อำเภอ

ทามวง  จังหวัด

กาญจนบุรี 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ดำเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทำผัง

บริเวณแผนที่สังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน เทศบาลตำบล  

วังขนาย อำเภอ

ทามวง  จังหวัด

กาญจนบุรี 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

35 วัน เทศบาลตำบล  

วังขนาย อำเภอ

ทามวง  จังหวัด

กาญจนบุรี 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนที่ที่จะขอ

อนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

(น.1) 

 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดำเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดำเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คำขออนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร 

(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เทาตนฉบับทุก

หนาพรอม

เจาของที่ดินลง

นามรับรองสำเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

- 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจาของที่ดินตอง

มีหนังสือยินยอม

ของเจาของที่ดิน

ใหเคลื่อนยาย

อาคารไปไวใน

ที่ดิน 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบ

อำนาจตองมี

หนังสือมอบ

อำนาจติดอากร

แสตมป 30 บาท

พรอมสำเนาบัตร

ประจำตัว

ประชาชนสำเนา

ทะเบียนบานหรือ

หนังสือเดินทาง

ของผูมอบและ

ผูรับมอบอำนาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ

อำนาจเจาของ

ที่ดิน (กรณผีูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สำเนาบัตร

ประชาชนและ

สำเนาทะเบียน

ของผูมีอำนาจลง

นามแทนนิติ

บุคคลผูรับมอบ

อำนาจเจาของ

ที่ดิน (กรณนีิติ

บุคคลเปนเจาของ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอม

สำเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบพรอม

สำเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลนและ

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รายการคำนวณ - 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จำนวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จำนวนเอกสาร 

สำเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

โครงสรางพรอม

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกรผูออกแบบ 

10) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วชิาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีที่

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ี

หมายเหต ุที่ทำการเทศบาลตำบลวังขนาย อำเภอทามวง  จังหวัดกาญจนบุร ีโทรศัพท, โทรสาร 034-611353 / 

www.wangkanai.go.th 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

วันที่พิมพ 20/01/2565 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  


