
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมื่อส ำหรบัประชำชน 

งานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคล่ือนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ท่ีมีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้ 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อท่ี ท่ีต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อท่ีของท่ีว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 

1 วัน 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

7 วัน 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ 7 วัน 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 45 วัน 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้(กรณีพื้นที่อาศัยไม่เกิน 150 ตารางเมตร) 
1.หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
4.ส าเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  พร้อมเจ้าของท่ีดินลง
นามรับรองส าเนาทุกหน้า  
5.หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน หรือส าเนาสัญญาเช่าซื้อ
ท่ีดิน (กรณีท่ีสร้างในท่ีดินผู้อื่น) (พร้อมส าเนา) 
6.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีสร้างชิดเขตท่ีดินผู้อื่น) (พร้อม
ส าเนา) 
7.แบบแปลน รายการประกอบแบบ แผนผังบริเวณ แผนท่ีโดยสังเขปสถานท่ีขอ
อนุญาต 
8.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร (พร้อมส าเนา) (กรณี    
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 
9.หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (พร้อมส าเนา) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 

จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 3 ชุด 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ  
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้(กรณีพื้นที่อาศัยเกิน 150 ตารางเมตร) 
1.หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลลง หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) 
2.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
3.ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
4.หนังสือรับรองการจดทะเบียนฯ (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
5.ส าเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  พร้อมเจ้าของท่ีดินลง
นามรับรองส าเนาทุกหน้า  
6.หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน หรือส าเนาสัญญาเช่าซื้อ
ท่ีดิน (กรณีท่ีสร้างในท่ีดินผู้อื่น) (พร้อมส าเนา) 
7.หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีสร้างชิดเขตท่ีดินผู้อื่น) (พร้อม
ส าเนา) 
8.แบบแปลน รายการประกอบแบบ แผนผังบริเวณ แผนท่ีโดยสังเขปสถานท่ีขอ
อนุญาต 
9.รายการค านวณโครงสร้างอาคาร 

จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 3 ชุด 
 
จ านวน 1 ฉบับ 



10.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร (พร้อมส าเนา) (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 
11.หนังสือยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) (พร้อมส าเนา) 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทของงานวิศวกรรมควบคุม) 
12.หนังสือรับรองของผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (พร้อมส าเนา) 
13.หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น.4) ของผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (พร้อมส าเนา) 

จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 20 บาท  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคล่ือนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ท่ีมีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่ อ
ได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้ 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแท น
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อท่ี ท่ีต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อท่ีของท่ีว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามแบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 

1 วัน 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

7 วัน 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ 7 วัน 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 5 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 20 วัน 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
3. ส าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน หรือส าเนาสัญญาเช่าท่ีดิน) 
4. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบ และค านวณ
โครงสร้างอาคาร 
6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน 
7. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 10 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานให้บริการ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคล่ือนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ท่ีมีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร เมื่อ
ได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้ 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อท่ี ท่ีต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อท่ีของท่ีว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามแบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 

1 วัน 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น /ตรวจสอบสถานท่ี/ 
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

7 วัน 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ 7 วัน 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 5 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 20 วัน 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของท่ีดิน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
3. ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีต้ังของอาคารท่ีขอรื้อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  
4. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการ 
และส่ิงป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม) 
6. แผนผังบริเวณแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณ
โครงสร้างอาคาร 

จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 10 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานให้บริการ การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และกฎกระทรวงท่ีออกความในพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 และเทศบัญญัติเทศบาลต าบลบ้านแป้น เรื่องการขุดดินและถมดิน 
พ.ศ.2551 ก าหนดว่าผู้ท่ีประสงค์จะขุดดิน จะต้องยื่นค าขออนุญาตขุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 0.5 วัน 
2. เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 1 วัน 
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานท่ี 1.5 วัน 
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 1.5 วัน 
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต 0.5 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 5 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
2. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ท่ีต้ังส านักงาน
และผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคล ผู้ท่ีแจ้งท่ีหน่วยงานซึ่งมีอ านาจรับรอง (กรณีท่ีนิติ
บุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
3.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จัดการ หรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้งซึ่งรับรอง
ส าเนา (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
4. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 



ส าเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจให้อ านาจผู้อื่นแจ้งแทน) 
5. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบ และค านวณการขุดดิน/ถมดิน พร้อมท้ังส าเนา
บัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองส าเนา (กรณีท่ีงาน
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
6. ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน ซึ่ง
รับรองส าเนาถูกต้อง (เฉพาะกรณีท่ีงานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 
7. ส าเนาโฉนดท่ีดิน ซึ่งจะท าการขุดดิน/ถมดิน 
8. แผนผังบริเวณท่ีจะท าการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตท่ีดิน และ
ท่ีดินบริเวณข้างเคียงพร้อมท้ังวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการถมดิน 

จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 3 ฉบับ 
 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้ง 500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานให้บริการ การขอตรวจสภาพอาคารเพื่อขอเลขหมายประจ าบ้าน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 ระเบียบส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนราษฎร พ.ศ.2535  แก้ไขเพิ่มเติมถึง        
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551 ได้ก าหนดว่าบ้านท่ีสร้างมานานแล้ว แต่ยังไม่มีเลขท่ีบ้านจะต้องยื่นขอการ     
มีเลขท่ีบ้าน และการยื่นขอเลขท่ีบ้าน จะต้องมีการตรวจสภาพอาคารหรือสภาพบ้านดังกล่าว 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต 0.5 วัน 
2. เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง ตรวจสอบเอกสาร 0.5 วัน 
3. ช่างเขตตรวจสอบสถานท่ี 1.5 วัน 
4. หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบ 1.5 วัน 
5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาต 1 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 5 วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้าง 
4. รูปถ่ายอาคาร บ้านท่ีปลูกสร้างแล้วเสร็จ 
5. แบบแปลน 

จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 

 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมตามประกาศในกฎกระทรวง 
 



งานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ตามมาตร 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
 

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

วันจันทร์ – วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 - 16.30 น 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี4) พ.ศ.2550 ก าหนดว่าการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคาร เคล่ือนย้ายอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ดังนั้นผู้ท่ีมีประสงค์จะก่อสร้างอาคารจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร      
เมื่อได้รับอนุญาตจึงจะด าเนินการได้ 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต การอนุญาต การต่อ
ใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 

 กฎกระทรวง ฉบับท่ี 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ว่าด้วยการก าหนดลักษณะ แบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อท่ี ท่ีต้ังของอาคาร ระดับ เนื้อท่ีของท่ีว่าง
ภายนอกอาคาร หรือแนวอาคารและระยะหรือระดับระหว่างอาคารกับอาคาร หรือเขตท่ีดินของ
ผู้อื่น หรือระหว่างอาคารกับถนน ทางเท้า หรือท่ีสาธารณะ 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 
ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามแบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 

1 วัน 

2. นายตรวจเขตตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น / ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

7 วัน 

3. นายช่าง/วิศวกร ตรวจพิจารณาแบบ 7 วนั 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 5 วัน 
ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน ไม่เกิน 20 วัน 
 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้
1. หนังสือแจ้งความประสงค์จะก่อสร้างอาคาร (แบบ อปท.1) 
2. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
3. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของสถาปนิกผู้ออกแบบอาคาร (แบบอปท.5) 
4. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรโยธาผู้ควบคุมงานโครงสร้างอาคาร 
(แบบ อปท.5) 
5. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (แบบ อปท.5) 
6. กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมดา 
ส าเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล 
ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) 
7. ส าเนาโฉนดท่ีดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของท่ีดินให้
ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน หรือส าเนาสัญญาเช่าท่ีดิน 
8. หนังสือมอบอ านาจผู้ขออนุญาต 
9. หนังสือมอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน 
10. หนังสือยินยอมชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของมาตรฐานการควบคุม 
11. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล, ผู้รับ
มอบอ านาจเจ้าของท่ีดิน 
12. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
13. รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือช่ือ (กรณีเป็นอาคารท่ีมีลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
14. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย กรณีอาคารต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย 
15. ตารางแสดงพื้นท่ีอาคารและพื้นท่ีเพื่อค านวณท่ีจอดรถยนต์ (แบบฟอร์มตาราง) 
เพื่อประกอบการเสียค่าธรรมเนียม  
กรณีเป็นอาคารสูง (ต้ังแต่ 23 เมตร ) หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องยื่นแบบและ
เอกสารเพิ่มเติม  ดังนี้ 
16. แบบและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 33        
(พ.ศ.2535) 
17. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบของวิศวกรผู้ออกแบบระบบระบายอากาศ       
(แบบ อปท.5) 

จ านวน 5 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
จ านวน 1 ฉบับ 
จ านวน 1 ฉบับ 
 
 
จ านวน 1 ชุด 
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 
 
จ านวน 1 ชุด 
 
จ านวน 5 ชุด 
จ านวน 1 ชุด 
 
 
 
 



18. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
19. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบป้องกันเพลิงไหม้ 
20. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย 
และการระบายน้ าท้ิง 
21. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
22. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบอาคารของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ (เฉพาะ
อาคารสูง) 
23. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบระบายอากาศ 
24. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า 
25. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
26. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบ าบัดน้ าเสีย และ
การระบายน้ าท้ิง 
27. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา 
28. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมระบบลิฟต์ (เฉพาะอาคาร
สูง) 
 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมตามประกาศในกฎกระทรวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


