คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่ให้บริการ : เทศบาลเมืองกระบี่ อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับคํา
ขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา
ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
กองช่าง สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
292 ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร.075-611034-109
เว็บไซต์เทศบาลเมืองกระบี่ : www.krabicity.go.th เฟสบุ๊ค
กองช่าง : facebook/กองช่างเทศบาลเมืองกระบี่
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
เทศบาลเมืองกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

2 วัน

เทศบาลเมืองกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

ลําดับ
3)

4)

ขั้นตอน
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรทีด่ ิน ฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
เคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)

ระยะเวลา

ส่วนที่รับผิดชอบ

7 วัน

เทศบาลเมืองกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

35 วัน

เทศบาลเมืองกระบี่
อําเภอเมืองกระบี่
จังหวัดกระบี่

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) คําขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข. 2)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 4) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ลําดับ

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ กรณีที่มีการมอบอํานาจ ต้องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์
30 บาท พร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร

-

-

-

-

-

ลําดับ
10)

11)

12)

13)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
หมายเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ รายการคํานวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1) กองช่าง สํานักงานเทศบาลเมืองกระบี่
(หมายเหตุ: (292 ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร.075-611034-109
เว็บไซต์เทศบาลเมืองกระบี่ : www.krabicity.go.th เฟสบุ๊คกองช่าง : facebook/กองช่างเทศบาลเมือง

ลําดับ
2)
3)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
กระบี่
))
จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))
ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

ํ หร ับเจ้าหน้าที่
ข้อมูลสา

ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 45.0

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: สําเนาคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร บุญชัย 30/10/2015 10:06
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