
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การรับแจง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรบัใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือ
มีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๔๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเปน
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายในกำหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน ๒ 
คราว คราวละไมเกิน ๔๕ วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละคราวใหผูขอรบัใบอนุญาตทราบกอนสิ้น
กำหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณ ี
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นความประสงคเคลื่อนยายอาคาร พรอมเอกสาร   สำนัก/กอง...ชาง................... 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๒. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน   สำนัก/กอง....ชาง................. 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. แจงใหผูขอมารับใบอนุญาต  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. คำขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ข.2 (ขอรับไดท่ี อบต.)  

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)     จำนวน 1 ชุด 

3. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)      จำนวน 1 ชุด 

4. โฉนดท่ีดิน น.ส.๓หรือส.ค.๑ ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของ

เจาของท่ีดินใหเคลื่อนยายอาคารไปไวในท่ีดิน         จำนวน 1 ชุด 

5. กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

สำเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ      จำนวน 1 ชุด 

6. หนังสือมอบอำนาจเจาของท่ีดิน  )กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดนิ(       จำนวน 1 ชุด 

7.  สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนของผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน (  )กรณี

นิติบุคคลเปนเจาของท่ีดิน( )       จำนวน 1 ชุด 

8.  หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมีสถาปตยกรรมควบคุม)      จำนวน 1 ชุด 

9. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเปน

อาคารมลีักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)    จำนวน 1 ชุด 

10. แผนผังบรเิวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน    จำนวน 5 ชุด 

11. รายการคำนวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ  จำนวน 1 ชุด 

12. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน แบบ น.4 (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรมมควบคุม)        จำนวน 1 ชุด 

13. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน แบบ น.4 (กรณีอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม)         จำนวน 1 ชุด 

 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 

-ใบอนุญาตคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท 

  -คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร  

   (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 

0.50 บาท             

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคาร

แตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท           

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  

 (4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหตดิตามพ้ืนท่ี

ของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท       

 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) 

ใหคิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึน

เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของ

อาคารไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก        
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 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท   

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิด

ตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรอืเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือ

เปนหนวยเตม็ ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยได

ยกเวนพ้ืนช้ันลอยในการ คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสุดในกรณีท่ี

อาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคิดพ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 

คำขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร   
 

 
 
 

แบบ ข.๒ 
เลขรับท่ี.................................... 

             คำขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร                          วันท่ี.......................................... 
     ลงช่ือ........................ผูรับคำขอ 

เขียนท่ี................................................. 

วันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ..................... 

   ขาพเจา........................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

�  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี.................หมูท่ี..........ซอย...........................ถนน............................ 
ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต...................................จังหวัด.......................................... 

�  เปนนิติบุคคลประเภท.................................................จดทะเบียนเมื่อ............................................... 
เลขท่ีทะเบียน.......................................มสีำนักงานตั้งอยูเลขท่ี....................หมูท่ี................ซอย............................................ 
ตำบล/แขวง.............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โดย...................................................ผูมีอำนาจ
ลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อยูบานเลขท่ี..............หมูท่ี............ซอย.........................ถนน............................. 
ตำบล/แขวง.......................................อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................... 
  ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปน้ี 
  ขอ ๑  ทำการเคลื่อนยายอาคารบานเลขท่ี................หมูท่ี..........ซอย.........................ถนน........................ 
ตำบล/แขวง..............................อำเภอ/เขต............................จังหวัด.............................โดย................................................... 
เปนเจาของอาคาร  ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี............................................................................... 
เปนท่ีดินของ............................................................................................................................................................................. 
ไปในเขตทองท่ีควบคุมอาคารของ............................................................................................................................................. 
บานเลขท่ี...................หมูท่ี..............ซอย.................................ถนน................................ตำบล/แขวง...................................... 
อำเภอ/เขต....................................จังหวัด............................................ 
ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี...............................................เปนท่ีดินของ............................................ 
  ขอ ๒  เปนอาคาร 

(๑) ชนิด.......................................จำนวน....................................เพ่ือใชเปน............................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จำนวน..............................คัน 

(๒) ชนิด.........................................จำนวน..................................เพ่ือใชเปน............................................... 
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จำนวน..............................คัน 

(๓) ชนิด.........................................จำนวน..................................เพ่ือใชเปน.............................................. 
โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ  จำนวน..............................คัน 
  ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี   
  ขอ ๓  มี.............................................เปนผูควบคุมงาน...................................เปนผูออก แบบและคำนวณ 
  ขอ ๔  กำหนดแลวเสร็จใน....................วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 
  ขอ ๕  พรอมคำขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนจำนวน..................ชุด ชุดละ................แผน 
(๑) รายการคำนวณหน่ึงชุด จำนวน..................แผน (เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 

หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 
(๒) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 
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(๓) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขอ 
อนุญาตท่ีออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)   

(๔) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ  หรือผูแทนซึ่งเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติ 
บุคคลเปนผูขออนุญาต) 
  (๕)  หนังสือแสดงความยินยอม  และรับรองของผูออกแบบและคำนวณอาคาร  จำนวน..........ฉบับพรอมท้ัง
สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม           จำนวน................
ฉบับ  (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแต
กรณี) 
  (๖)  สำเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.๓  เลขท่ี/ส.ค.๑  เลขท่ี................................................จำนวน
.................ฉบับ  หรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินท่ีจะเคลื่อนยายอาคารตามขอ ๑  จำนวน...............ฉบับ 

(๗)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓ จำนวน.................ฉบับ 
(๘)  สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม 

ควบคุมของผูควบคุมงาน จำนวน.......................ฉบับ (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี) 

(๙)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................... 

 
                                                   (ลายมือช่ือ)....................................................... 
                             (....................................................) 
                                                          ผูขออนุญาต 

 
หมายเหตุ   (๑)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

         (๒)  ใสเครื่องหมาย  √ ในชอง  �  หนาขอความท่ีตองการ 
หมายเหตุของเจาหนาท่ี  

  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน 

วันท่ี.....................เดือน.......................................พ.ศ........................................ 
  ผูขออนุญาตไดชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต.............................................เปนเงิน...........................บาท   และ
คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...................................เปนเงิน....................................บาท............................สตางค รวมท้ังสิ้นเปน
เงิน.........................................................บาท...........................สตางค(...........................................................)   
ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.......................เลขท่ี......................ลงวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............................ 
ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี...................ฉบับท่ี.....................ลงวันท่ี..............เดือน...............................พ.ศ............................ 
 

(ลายมือช่ือ)........................................ 
                                                                      ตำแหนง............................................ 
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