คูม่ ือสำหรับประชำชน
งานให้บริการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กองช่าง

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2550 กาหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญ าต การอนุญ าต การต่ อ
ใบอนุ ญ าต การโอนใบอนุ ญ าต การออกใบรั บ รอง การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าต หรือ ใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับ ระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือที่สาธารณะ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 45 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ
1 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ (กรณีพื้นที่อาศัยไม่เกิน 150 ตารางเมตร)
1.หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
3.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
4.สาเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสาเนาทุกหน้า
5.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสาเนาสัญญาเช่าซื้อ
ที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น) (พร้อมสาเนา)
6.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น) (พร้อม
สาเนา)
7.แบบแปลน รายการประกอบแบบ แผนผั ง บริเวณ แผนที่ โดยสั ง เขปสถานที่ ข อ
อนุญาต
8.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้างอาคาร (พร้อมสาเนา) (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)
9.หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (พร้อมสาเนา)
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ (กรณีพื้นที่อาศัยเกิน 150 ตารางเมตร)
1.หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
2.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
3.สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
5.สาเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสาเนาทุกหน้า
6.หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสาเนาสัญญาเช่าซื้อ
ที่ดิน (กรณีที่สร้างในที่ดินผู้อื่น) (พร้อมสาเนา)
7.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีสร้างชิดเขตที่ดินผู้อื่น) (พร้อม
สาเนา)
8.แบบแปลน รายการประกอบแบบ แผนผั ง บริเวณ แผนที่ โดยสั ง เขปสถานที่ ข อ
อนุญาต
9.รายการคานวณโครงสร้างอาคาร

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 3 ชุด
จานวน 1 ฉบับ

10.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้างอาคาร (พร้อมสาเนา) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)
11.หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (พร้อมสาเนา)
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม)
12.หนั ง สื อ รั บ รองของผู้ อ อกแบบพร้อ มส าเนาใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม (พร้อมสาเนา)
13.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (พร้อมสาเนา)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 20 บาท

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

งานให้บริการ
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2550 กาหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่ อ
ได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญ าต การอนุญ าต การต่ อ
ใบอนุ ญ าต การโอนใบอนุ ญ าต การออกใบรั บ รอง การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าต หรือ ใบแท น
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดั บระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือที่สาธารณะ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 20 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ
1 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
3. สาเนาโฉนดที่ ดิ น ขนาดเท่ า ต้น ฉบั บ ทุ กหน้ า (กรณี ผู้ ขอไม่ ใช่ เจ้ าของที่ ดิ น ต้ องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน)
4. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ และคานวณ
โครงสร้างอาคาร
6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน
7. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณ
โครงสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 10 บาท

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

งานให้บริการ
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2550 กาหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ที่มีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญ าต การอนุญ าต การต่ อ
ใบอนุ ญ าต การโอนใบอนุ ญ าต การออกใบรั บ รอง การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าต หรือ ใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือ ระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือที่สาธารณะ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้ อ งต้ น /ตรวจสอบสถานที่ /
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 20 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ
1 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
3. สาเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งของอาคารที่ขอรื้อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
4. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ
และสิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม)
6. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการคานวณ
โครงสร้างอาคาร
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 10 บาท

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ

งานให้บริการ
การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงที่ออกความในพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และเทศบัญญัติเทศบาลตาบลบ้านแป้น เรื่องการขุดดินและถมดิน
พ.ศ.2551 กาหนดว่าผู้ที่ประสงค์จะขุดดิน จะต้องยื่นคาขออนุญาตขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
2. เจ้าหน้าที่รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานที่
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ
0.5 วัน
1 วัน
1.5 วัน
1.5 วัน
0.5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสาเนา จานวน 1 ฉบับ
ถูกต้อง
2. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ที่ตั้งสานักงาน จานวน 1 ฉบับ
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้ที่แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอานาจรับรอง (กรณีที่นิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง)
3.สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรอง จานวน 1 ฉบับ
สาเนา (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)
4. หนั ง สื อแสดงความเป็ น ตัวแทนของผู้ แจ้ง สาเนาบัต รประจาตัวประชาชน และ

สาเนาทะเบี ยนบ้ านของตัวแทนผู้ แจ้ ง ซึ่ ง รับ รองส าเนาถู กต้ อง (กรณี ที่ มี การมอบ
อานาจให้อานาจผู้อื่นแจ้งแทน)
5. หนัง สือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ และคานวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมทั้ง สาเนา
บัตรอนุ ญ าตเป็นผู้ประกอบวิช าชีพ วิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสาเนา (กรณี ที่ง าน
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
6. สาเนาใบอนุญ าตเป็น ผู้ป ระกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ของผู้ควบคุม งาน ซึ่ ง
รับรองสาเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
7. สาเนาโฉนดที่ดิน ซึ่งจะทาการขุดดิน/ถมดิน
8. แผนผังบริเวณที่จะทาการขุดดิน/ถมดิน และแผนผัง บริเวณแสดงเขตที่ดิน และ
ที่ดินบริเวณข้างเคียงพร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง 500 บาท

จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 3 ฉบับ

งานให้บริการ
การขอตรวจสภาพอาคารเพื่อขอเลขหมายประจาบ้าน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 ระเบี ย บส านั ก ทะเบี ย นกลางว่ า ด้ ว ยการจั ด ท าทะเบี ย นราษฎร พ.ศ.2535 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ถึ ง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551 ได้กาหนดว่าบ้านที่สร้างมานานแล้ว แต่ยังไม่มีเลขที่บ้านจะต้องยื่นขอการ
มีเลขที่บ้าน และการยื่นขอเลขที่บ้าน จะต้องมีการตรวจสภาพอาคารหรือสภาพบ้านดังกล่าว
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาต
2. เจ้าหน้าที่รับคาร้อง ตรวจสอบเอกสาร
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานที่
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 5 วัน
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. สาเนาทะเบียนบ้าน
3. สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
4. รูปถ่ายอาคาร บ้านที่ปลูกสร้างแล้วเสร็จ
5. แบบแปลน
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตามประกาศในกฎกระทรวง

ระยะเวลาการให้บริการ
0.5 วัน
0.5 วัน
1.5 วัน
1.5 วัน
1 วัน

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

งานให้บริการ
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามมาตร 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง
ขอบเขตการให้บริการ
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง
โทร. 053-573641 ต่อ 30

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่4) พ.ศ.2550 กาหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้ องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ดั งนั้ น ผู้ ที่ มี ป ระสงค์ จะก่ อ สร้ างอาคารจะต้อ งยื่ น ขออนุ ญ าตก่ อ สร้างอาคาร
เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะดาเนินการได้
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญ าต การอนุญ าต การต่ อ
ใบอนุ ญ าต การโอนใบอนุ ญ าต การออกใบรั บ รอง การขอรับ ใบแทนใบอนุ ญ าต หรือ ใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
 กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ว่าด้วยการกาหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อที่ ที่ตั้งของอาคาร ระดับ เนื้อที่ของที่ว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตที่ดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือที่สาธารณะ
ขั้นตอนและระยะการให้บริการ
ขั้นตอน
1. ผู้ขออนุญาตยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 20 วัน

ระยะเวลาการให้บริการ
1 วัน
7 วัน
7 วัน
5 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้
1. หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร (แบบ อปท.1)
2. หนั ง สื อรั บ รองว่า เป็ น ผู้ ออกแบบและคานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิ ศวกร
ผู้ออกแบบและคานวณโครงสร้างอาคาร
3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร (แบบอปท.5)
4. หนัง สือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานโครงสร้างอาคาร
(แบบ อปท.5)
5. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (แบบ อปท.5)
6. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา
สาเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล
สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
7. สาเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดิน ลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน หรือสาเนาสัญญาเช่าที่ดิน
8. หนังสือมอบอานาจผู้ขออนุญาต
9. หนังสือมอบอานาจเจ้าของที่ดิน
10. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของมาตรฐานการควบคุม
11. สาเนาบัตรประชาชนและสาเนาทะเบียนของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล, ผู้รับ
มอบอานาจเจ้าของที่ดิน
12. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
13. รายการคานวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ (กรณีเป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
14. รายการคานวณระบบบาบัดน้าเสีย กรณีอาคารต้องมีระบบบาบัดน้าเสีย
15. ตารางแสดงพื้นที่อาคารและพื้นที่เพื่อคานวณที่จอดรถยนต์ (แบบฟอร์มตาราง)
เพื่อประกอบการเสียค่าธรรมเนียม
กรณี เป็นอาคารสูง (ตั้งแต่ 23 เมตร ) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องยื่นแบบและ
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
16. แบบและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบั บ ที่ 33
(พ.ศ.2535)
17. หนั ง สื อ รั บ รองว่ า เป็ น ผู้ อ อกแบบของวิ ศ วกรผู้ อ อกแบบระบบระบายอากาศ
(แบบ อปท.5)

จานวน 5 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

จานวน 1 ชุด
จานวน 1 ชุด

จานวน 1 ชุด
จานวน 5 ชุด
จานวน 1 ชุด

18. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
19. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบป้องกันเพลิงไหม้
20. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิ้ง
21. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
22. หนัง สือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (เฉพาะ
อาคารสูง)
23. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบระบายอากาศ
24. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
25. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้
26. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบาบัดน้าเสีย และ
การระบายน้าทิ้ง
27. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
28. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมระบบลิฟต์ (เฉพาะอาคาร
สูง)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมตามประกาศในกฎกระทรวง

