คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลือ
่ นยายอาคาร
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะเคลือ
่ นยายอาคารตองไดรบ
ั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยาย
เวลาออกไปไดอก
ี ไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยืน
่ ขออนุญาตเคลือ
่ นยายอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก
่ อ
 สรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

2 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

35 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ))
4)

การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร (น.1)

(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

ลําดับ
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
คําขออนุญาตเคลือ
่ นยายอาคาร (แบบ ข. 2)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุโฉนดทีด
่ น
ิ น.ส. 3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหเคลื่อนยาย
อาคารไปไวในทีด
่ น
ิ
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุกรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุสําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูม
 อ
ี า
ํ นาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเปนเจาของ
ที่ดิน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูป
 ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุแผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง5ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ
11)

12)

13)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชือ
่ เลขทะเบียนของ
วิศวกรผูอ
 อกแบบ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมของผูค
 วบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลก
ั ษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)

ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

