
คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

1. กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนครเดิฐ                          วันจนัทร ์ถงึ วันศุกร ์

โทรศัพท์: 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐                                                (ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐                                                ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

เว็บไซต์ :   http://www.nakorndert.go.th 

 

 

การเคลื่อนยา้ยอาคาร ให้ยืน่ค าขออนุญาตตามแบบ ข.2 พร้อมด้วยเอกสารตามที่ระบุไวใ้นแบบ ข.2 ต่อเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นที่อาคารนั้นตั้งอยู ่เวน้แต่การเคลื่อนยา้ยอาคารจากท้องที่ทีไ่ม่อยูภ่ายใต้ข้อบังคับพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 ไปยังท้องที่ที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช้บังคับให้ยืน่ค าขออนุญาตต่อเจ้า

พนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่อาคารนัน้จะย้ายไปตัง้ผู้ขอรบัใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบ

แปลน รายการประกอบแบบแปลน ตามที่ระบุไวใ้นแบบ ข.1 และ ข.2    จ านวนห้าชุดพร้อมกับค าขอส าหรับการขอ

อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยา้ยอาคารที่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะประกาศก าหนดให้ผู้ขอรับใบอนญุาตต้องแนบเอกสารดงักล่าว 

 

 

 

1. รับเรื่องขออนุญาต                                               กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ 

2. ตรวจสอบเอกสาร                                               

3.  ตรวจสอบสถานที ่

4.  ออกใบอนุญาต 

 

 ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนุญาต  รวม  2  วัน 

 

 

งำนท่ีให้บรกิำร                                               กำรขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

หน่วยงำนท่ีรับผดิชอบ                                   กองช่ำง     องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครเดฐิ 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

ระยะเวลำเปดิให้บริกำร สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บริกำร 

หลักเกณฑ์  วิธกีำร  และเงื่อนไขในกำรย่ืนค ำขอ 

ข้ันตอนและระยะกำรให้บริกำร 

หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ ข้ันตอน 

ระยะเวลำ 



 

 

 

 

1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ขออนุญาต         จ านวน  2  ฉบับ 

2. ส าเนาโฉนดทีด่ินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของทีด่ินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า     จ านวน  2  ฉบับ 

3. กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของที่ดนิต้องมีหนังสือยนิยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง   จ านวน  2  ฉบับ 

          4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ โครงสร้าง 

    อาคาร                                                                                         จ านวน  2  ฉบับ 

          5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปตัยกรรม 

                                                                                                     จ านวน  2  ฉบับ 

6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง 

                                                                                                     จ านวน  2  ฉบับ 

 

คา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย 10 บาท 

 

 

ถ้าการให้บรกิารไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงที่ระบุไวข้า้งตน้สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ      โทรศัพท์ : 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐ 

หรือ เว็บไซต ์: http://www.nakorndert.go.th 

 

 

 

 

 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนท่ีต้องใช้ 

ค่ำธรรมเนียม 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน 



 

                                                                                                                               แบบ ข. ๒ 

                          ค ำขออนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร                                                             

 
                                  

                                                               เขยีนที่ ........................................................................ 

                                                   วนัที่.............เดือน................................ พ.ศ. ............................ 

ขา้พเจ้า............................................................................................... เจ้าของที่ดิน/ตัวแทนเจ้าของอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่้านเลขท่ี........................ ตรอก/ซอย............................ ถนน ........................... 

หมูท่ี่.................. ต าบล/แขวง............................. อ าเภอ/เขต................................ จังหวัด .................................... 

เป็นนิตบิุคคลประเภท.............................................. จดทะเบียนเม่ือ...................................................... 

เลขทะเบียน.............................. มีส านักงานตัง้อยูเ่ลขท่ี..............................................ตรอก/ซอย..........................

ถนน................... หมู่ที่ ..........ต าบล/แขวง............................. อ าเภอ/เขต.........................จังหวัด ……………………… 

โดย..................................................................................................... ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนติิบุคคลผู้ขออนุญาต 

อยูบ่้านเลขท่ี............................. ตรอก/ซอย.................................. ถนน…………………………..……………..หมูท่ี่............... 

ต าบล/แขวง................................. อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด ............................................... 

ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ดังต่อไปนี ้

ขอ้ 1 ท าการเคลื่อนยา้ยอาคารบ้านเลขท่ี.......................รอก/ซอย............................. ถนน....................... 

หมูท่ี่.................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด ............................. 

โดย..............................................................................................................เป็นเจ้าของอาคาร ในที่ดนิ โฉนดทีด่ิน 

เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี.....................................................เป็นที่ดินของ..................................................... 

ไปในเขตท้องที่ควบคุมอาคารของ........................................................................................................................... 

บ้านเลขท่ี........................... ตรอก/ซอย...................................... ถนน............................................หมู่ที่................ 

ต าบล/แขวง ........................................ อ าเภอ/เขต.......................................... จังหวัด.......................................... 

ในที่ดนิโฉนดทีด่ิน เลขท่ี/น.ส. ๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี...................................... เป็นที่ดินของ..................................... 

         ขอ้ 2 เป็นอาคาร 

(๑) ชนิด....................................................จ านวน ................................. เพื่อใช้เป็น................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน ....................................คัน 

(๒) ชนิด....................................................จ านวน .............................. เพื่อใช้เป็น..................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน ....................................คัน 

(๓) ชนิด....................................................จ านวน ............................... เพื่อใช้เปน็.................................... 

โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน ....................................คัน 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 

เลขรับที่................................ 

วันที่..................................... 

ลงชื่อ........................ผู้รับค าขอ 



ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้ 

ขอ้ ๓ มี...............................................................เป็นผู้ควบคุมงาน.................................................... 

เป็นผู้ออกแบบและค านวณ 

          ขอ้ ๔ ก าหนดแล้วเสร็จใน..................................................................วัน นบัตั้งแต่วันที่ได้รบัใบอนญุาต 

          ขอ้ ๕ พร้อมค าขอนี ้ขา้พเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คอื 

(๑) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ...............................................ชุด 

ชุดละ ............................................ แผ่น 

(๒) รายการค านวณหนึง่ชุด จ านวน ..................แผ่น (เฉพาะกรณีที่เปน็อาคารสาธารณะอาคารพเิศษ  

หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นสว่นใหญ่) 

(๓) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณทีี่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

(๔) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค ์และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน  (กรณีที่นติิบุคคลเป็นผู้ขออนญุาต) 

(๕) หนังสือแสดงวา่เป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซ่ึงเป็นผู้ด าเนนิกิจการของนติิบุคคล (กรณีที่นติิบุคคลเป็น 

ผู้ขออนุญาต 

(๖) หนังสือแสดงความยนิยอม และรบัรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน ................ฉบับ 

พร้อมทั้งส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ 

จ านวน ............... ฉบับ (กรณีที่เปน็อาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแตก่รณี) 

(๗) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดนิ เลขท่ี / น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี.................................................. 

จ านวน ................................ ฉบับ หรือหนังสือยนิยอมของเจ้าของที่ดนิที่จะเคลื่อนยา้ยอาคารตามขอ้ ๑  

จ านวน .................................. ฉบับ 

(๘) หนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานตามขอ้ ๓ จ านวน ............................ ฉบับ 

(๙) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปตัยกรรม 

ควบคุมของผู้ควบคุมงาน จ านวน ............................ ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใ่นประเภท 

เป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี 

(๑๐) เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

 

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

                                                                 (..........................................) 

                                                                            ผู้ขออนุญาต 

หมำยเหตุ   (1) ขอ้ความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

                (2) ใส่เครื่องหมาย  ( ในช่อง  หน้าขอ้ความที่ต้องการ 

 

 



 

หมำยเหตุของเจ้ำหน้ำท่ี 

 จะต้องแจง้ให้ผู้ขออนุญาตทราบวา่ จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................   

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

 ผู้ขออนุญาตได้ช าระคา่ธรรมเนียมใบอนุญาต................................................ เปน็เงิน......................บาท 

และคา่ธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.........................................................เป็นเงิน....................................บาท 

..........................สตางค์ รวมท้ังสิ้นเปน็เงนิ.........................................บาท ..............................................สตางค์ 

(......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงนิเล่มที่............................................. 

เลขท่ี........................................ ลงวันที่...................... เดือน...................................................พ.ศ...................... 

 ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่......................... ฉบับที่.................................. ลงวันที่.................................... 

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

 

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

                                                              ต าแหน่ง.......................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                    แบบ อ. ๒ 

 

 

 

ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำยอำคำร 

(ส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยอำคำร ไปยังท้องท่ีภำยในเขตอ ำนำจของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นเดียวกัน 

หรือส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรจำกท้องท่ีท่ีมีพระรำชบัญญัตคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ใช้บังคบั          ไปยังท้องท่ีท่ีไม่อยู่ภำยใต้บงัคับพระรำชบัญญัติควบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

หรือส ำหรับกำรเคลื่อนย้ำยอำคำรจำกท้องท่ีท่ีไม่อยู่ภำยใต้บังคับพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ไปยังท้องท่ีท่ีมีพระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ ใช้บังคบั) 

เลขท่ี..................../.................. 

 อนุญาตให้...................................................................................................................เจ้าของอาคาร 

อยูบ่้านเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย................................. ถนน............................. หมู่ที่................. 

ต าบล/แขวง........................................ อ าเภอ/เขต...............................................จังหวัด................................. 

 ขอ้ ๑ ท าการเคลื่อนยา้ยอาคาร ที่บา้นเลขที่................................. ตรอก/ซอย .................................... 

ถนน................................... หมู่ที่.................. ต าบล/แขวง................................ อ าเภอ/เขต............................. 

จังหวัด.....................................ในที่ดินโฉนดทีด่ิน เลขท่ี/น.ส.๓ เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขที่........................................... 

เป็นที่ดนิของ.................................................................................................................................................. 

         ขอ้ 2 เป็นอาคาร 

(๑) ชนิด....................................................จ านวน ............................ เพื่อใช้เปน็............................... 

พื้นที่/ความยาว..............................โดยมีที่จอดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน .....................คัน 

พื้นที่.......................................................ตารางเมตร 

(๒) ชนิด....................................................จ านวน ............................ เพื่อใช้เป็น............................... 

พื้นที่/ความยาว.............................. โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน ....................คัน 

พื้นที่.......................................................ตารางเมตร 

(๓) ชนิด....................................................จ านวน ............................. เพื่อใช้เป็น............................... 

พื้นที่/ความยาว.............................. โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน ....................คัน 

พื้นที่.......................................................ตารางเมตร 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขท่ี............/.........                                  

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี ้

ขอ้ 3 โดยมี........................................................... เป็นผู้ควบคุมงาน 

 

 



 

ขอ้ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์  วธิีการ และเงื่อนไขตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

และหรือขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น  ซ่ึงออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10  แหง่พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว  ต้องปฏิบตัิตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

             ใบอนุญาตฉบับนีใ้ห้ใช้ไดจ้นถึงวันที่...................เดือน.............................. พ.ศ..................                                  

                ออกให้  ณ วนัที่ ..............เดือน .............................  พ.ศ. ..................       

 

 

                                   (ลายมือช่ือ)………………………………………………………………….. 

                                                           (…………………………………………………………………) 

                                              ต าแหน่ง ..................................................................... 

                                                                     เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 

 

 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

 

   กำรต่ออำยุใบอนุญำต               กำรต่ออำยุใบอนุญำต                  กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

      ครั้งท่ี..............                          ครั้งท่ี..............                          คร้ังท่ี.............. 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึง    ใหต้่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึง      ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบบันีจ้นถงึ 

วันที.่...... เดือน...............พ.ศ…...    วันที่....... เดือน...............พ.ศ……..     วันที่....... เดือน...............พ.ศ….... 

โดยมีเงื่อนไข…………………………….     โดยมีเงื่อนไข…………………………….        โดยมีเงื่อนไข…………..…………………. 

…………………………………………………     ………………………………………………..         ………………………………………………….. 

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

ต าแหนง่...................................     ต าแหนง่...................................        ต าแหน่ง...................................... 

  เจ้าพนกังานท้องถิน่                เจ้าพนักงานท้องถิ่น                        เจ้าพนกังานท้องถิ่น 

         ผู้อนุญาต                            ผู้อนุญาต                                    ผู้อนุญาต 

............/................./...........            ............/................./.............             ............/................./............. 

  

 

 

 



 

 

                                         ค ำเตือน 
 

     1. ถ้าผู้ได้รบัใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ระบุช่ือไวใ้นใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอก

เลิกการเปน็ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนงัสือแจ้งให้พนักงานทอ้งถิ่นทราบ  ทั้งนีไ้ม่เปน็การกระทบถงึสิทธแิละหน้าที่ทาง

แพง่ระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนัน้  ในการบอกเลกิตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้ไดร้ับอนุญาตต้องระงับการ

ด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไวก้่อนจนกวา่จะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่  และมีหนังสือแจง้พร้อมกับส่งมอบหนงัสือ

แสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน คนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

     2. ผู้ไดร้ับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพืน้ที่ หรือสิง่ที่สรา้งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ทีก่ลบัรถ และทางเขา้ออก

ของรถตามที่ก าหนดไวใ้นใบอนุญาตฉบับนี ้ต้องแสดงทีจ่อดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถไวใ้ห้ปรากฏตาม

แผนผังบริเวณที่รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถเพื่อการอืน่นัน้ตอ้ง

ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

     3. ผู้ได้รบัใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช้  เม่ือได้ท าการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว  ต้องไดร้ับใบรับรองจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา 32 ก่อนจงึจะใช้อาคารนั้น

ได ้

     4. ใบอนุญาตฉบับนี้  ให้ใช้ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงคจ์ะขอต่ออายุใบอนุญาต

จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


