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            เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขในการยื่นค าร้อง 

อาคารตามกฎหมายควบคุมอาคาร ตึก บ้านเรือน โรง

แพ คลังสินค้า ส านักงาน และที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่ง

บุคคลอาจเข้ามาอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ หรือสิ่งที่สร้าง

ขึ้นอ่ืน อย่างอ่ืน เพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 

เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน้ า รั้ว 

ก าแพง หรือประตูที่สร้างติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่

สาธารณะที่สร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ป้าย หรือสิ่งที่

สร้างส าหรับติด หรือติดป้ายที่ติดหรือที่ตั้งไว้เหนือที่

สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 ตารางเมตร หรือน้ าหนัก

รวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิ โลกรัม หรือตั้งไว้ใน

ระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วมี

ระยะห่างสาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้าย เมื่อวัด

จากพ้ืนดิน และมีขนาด หรือน้ าหนักเกิ นกว่าที่

กฎกระทรวงทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆของ

อาคาร 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างรื้อถอน 

ดัดแปลงอาคาร 

(รวมระยะการด าเนินงาน 45 วัน) 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นขออนญุาตยื่นแบบพรอ้มเอกสาร 

เจา้หนา้ทีธุ่รการ 

ตรวจสอบเอกสาร 

แจง้ผูข้ออนญุาตสง่
เอกสารใหค้รบถว้น

นายชา่งตรวจแบบ
แปลน/สถานท่ี 

แจง้ผูข้ออนญุาตแกไ้ข
แบบแปลนใหถ้กูตอ้ง 

ผอ.กอง  
ทานตรวจ 

ปลดั อบต. ทาน ตรวจ เห็นชอบ 
นายก อบต. 
พิจารณาอนมุตั ิ

เจ้าหน้าท่ีโทรแจ้งผู้ยื่นขอ เพื่อ
ช าระค่าธรรมเนยีมใบอนุญาต 

ช าระค่าธรรมเนยีม
และรับใบอนญุาต 



เอกสารหลักฐานประกอบ 

1. ค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

ใบ (ข.1) 1 ชุด 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัว และทะเบียนของผู้ขอ

อนุญาต 1 ชุด 

3. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดินของอาคารที่ขอ

อนุญาต 1 ชุด (เท่าฉบับจริง) 

4. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างในอาคารที่ดิน 1 ชุด 

(กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น) 

5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจาก

เจ้าของที่ดินข้างเคียง 1 ชุด(กรณีก่อสร้างชิด

แนวเขตท่ีดินผู้อ่ืน) 

6. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรม

ผู้ท ารายการค าควณ 1 ชุด 

(กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่

กรณีพร้อมภาพถ่ายในอนุญาต) 

7. ห นั ง สื อ รั บ ร อ ง ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ วิ ช า ชี พ

สถาปัตยกรรมผู้ท าการออกแบบ 1 ชุด 

8. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุม

งาน(แนบ น.4) 1 ชุด 

9. หนังสือยินยอมของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน    

(น.4) 1 ชุด 

10. ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

1 ชุด 

11. ใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม 1 ชุด 

12. รายการประกอบแบบ แบบแปลน แผนผัง

บริเวณก่อสร้าง 3 ชุด 

13. รายการค านวณ 1 ชุด 

 

 

 

 

 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีมอบอ านาจหรือนิติบุคคล 

1. หนังสือมอบอ านาจ 1 ชุด  

(ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท) 

2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับมอบ 1 ชุด 

3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน 1 ชุด 

4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท 1 ชุด 

 

 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตต่างๆ ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ  20 บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  20 บาท 

3. ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10 บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ  20 บาท 

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ  20 บาท 

6. ใบรับรอง ฉบับละ  10 บาท 

7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     

ฉบับละ  5 บาท 

 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ 

ดังนี้ 

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ 20 บาท 

2. ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ 10 บาท 

3. ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ 10 บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 

 

หมายเหตุ ค่าตรวจสอบแบบ แล้วแต่     

             ขนาด พื้นที่อาคารก่อสร้าง 

 

 

 


