
คูมือสําหรับประชาชน 
 

ชื่อกระบวนงาน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
หนวยงานเจาของ
กระบวนงาน 

กองชาง  เทศบาลตําบลพันดุง 

 

กฎหมายทีใ่หอํานาจ หรอืที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่

ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

สถานทีใ่หบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

กองชาง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

วันจนัทร ถงึ วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกาํหนด) 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

( มีพักเทีย่ง ) 

 

หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถิ่นโดยเจาพนกังานทองถิน่ตองตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 

วันนับแตวันทีไ่ดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนกังานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยงัไมอาจมีคําสัง่ไม

อนุญาตไดภายในกาํหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกนิ 45วันแตตองมีหนงัสอืแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น

แลวแตกรณี 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

7 วัน - กองชาง  เทศบาล

ตําบลพนัดุง 



ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่กอสราง

จัดทําผงับริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเคลื่อนยาย

อาคาร (น.1) 

 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาต

เคลื่อนยายอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วัน 

งานบรกิารนีผ้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว 

- ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน - 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
1.เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 



2.เอกสารอื่นๆสําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

(แบบข.2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาดเทา

ตนฉบับทกุหนา

พรอมเจาของที่ดิน

ลงนามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขอ

อนุญาตไมใช

เจาของที่ดินตองมี

หนงัสือยนิยอมของ

เจาของที่ดินให

กอสรางอาคารใน

ที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขอ

อนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับตอ

อายุหรือใบอนญุาต

ใหใชที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอม

เงื่อนไขและแผนผัง

ที่ดินแนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนคิม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขอ

อนุญาต) 

4) 

กรณีที่มีการมอบ

อํานาจตองมหีนงัสือ

มอบอํานาจตดิอากร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขอ

อนุญาต) 



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แสตมป๓๐บาท

พรอมสําเนาบตัร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบาน

หรือหนังสือเดนิทาง

ของผูมอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

5) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและสําเนา

ทะเบยีนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผูรับมอบ

อํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดิน

เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขอ

อนุญาต) 

6) 

หนงัสือยนิยอมให

ชิดเขตที่ดินตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขอ

อนุญาต) 

7) 

หนงัสือรับรองของ

สถาปนิกผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภท

วิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

8) 

หนงัสือรับรองของ

วิศวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ที่มีลายมือชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่

อยูของสถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

10) 

รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของ

อาคารชื่ออาคาร

สถานที่กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของ

วิศวกรผูคํานวณ

พรอมลงนามทุก

แผน          (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ที่กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบางประเภทที่

ต้ังอยูในบริเวณที่

ตองมีการคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจาก

แผนดินไหวไดตาม

กฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนกัความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดนิที่รองรับ

อาคารในการ

ตานทาน

แรงสั่นสะเทือนของ

แผนดินไหวพ.ศ. 

2540 ตองแสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบโครงสราง 

11) 

กรณีใชหนวยแรง

เกินกวาคาทีก่าํหนด

ในกฎกระทรวงฉบับ

ที่ 6 พ.ศ. 2527 เชน

ใชคา fc > 65 ksc. 

หรือคา fc’> 173.3 

ksc. ใหแนบเอกสาร

แสดงผลการทดสอบ

ความมัน่คงแข็งแรง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของวัสดุที่รับรองโดย

สถาบนัที่เชื่อถอืได

วิศวกรผูคํานวณและ

ผูขออนุญาตลงนาม 

12) 

กรณีอาคารที่เขา

ขายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

48 พ.ศ. 2540 ตอง

มีระยะของคอนกรีต

ที่หุมเหลก็เสรมิหรือ

คอนกรีตหุมเหล็กไม

นอยกวาที่กาํหนดใน

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรองอัตรา

การทนไฟจาก

สถาบนัที่เชื่อถอืได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

13) 

หนงัสือยนิยอมเปนผู

ควบคุมงานของ

สถาปนิกผูควบคุม

การกอสรางพรอม

สําเนาใบอนญุาต

เปนผูประกอบ

วิชาชพี

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมี

สถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

14) 
หนงัสือยนิยอมเปนผู

ควบคุมงานของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิศวกรผูควบคุมการ

กอสรางพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารทีต่องมี

วิศวกรควบคมุงาน) 

และควบคุม

งาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณงาน

ระบบของอาคาร

ตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

16) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกนัเพลงิไหม 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 



ที่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

19) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกร

ผูออกแบบระบบ

บําบัดน้าํเสียและ

การระบายน้าํทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกรผูออก 

แบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม

ของวิศวกรผู 

ออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอง

ยื่นเพิ่มเติม

สําหรับกรณีเปน

อาคารสูงหรือ

อาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 
 

คาธรรมเนียม 

เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาต  ตางๆ  ดังนี ้

1.ใบอนุญาตกอสราง    ฉบับละ   20  บาท 

2.ใบอนุญาตดัดแปลง/ร้ือถอน/เคลื่อนยาย ฉบับละ   10  บาท 

3.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช   ฉบับละ   20  บาท 

4.ใบรับรอง     ฉบับละ  100  บาท 

5.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง  ฉบับละ     5  บาท 

ชองทางการรองเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองคลัง  เทศบาลตําบลพนัดุง 

1. ทางอนิเทอรเน็ต (www.pandung.go.th/ และ www.facebook.com/groups/pandung/ ) 

2. ทางโทรศัพท (044-756334) 

3. ทางไปรษณีย (สํานักงานเทศบาลตําบลพันดงุ ม.5 ต.พันดงุ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


