
งานทีใ่หบ้ริการ การขออนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเปล่ียนแปลงการใช้อาคาร
หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กองช่าง  

ขอบเขตการใหบ้ริการ
สถานที ่/ ชอ่งทางใหบ้ริการ ระยะเวลาเปดิใหบ้ริการ
๑. กองช่าง วันจันทร์ ถึง ศุกร์
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓51087 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)
โทรสาร : ๐ ๔๕๓๕ ๑099 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธกีาร และเงือ่นไขในการยื่นค าขอ
       ส่วนควบคุมการก่อสร้างอาคารและผังเมือง เปน็ส่วนที่มีความส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการใหบ้ริการประชาชน
เกี่ยวกับกระบวนงานการขออนญุาตก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เปล่ียนการใช้อาคารตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2543  พระราชญัตติควบคุม
อาคาร (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2550 ซ่ึงเปน็กฎหมายหลักหรือกฎหมายแม่บท กฏกระทรวง เปน็กฎหมายที่ก าหนด
รายละเอียดในการขออนญุาต ข้อก าหนดทางด้านวิศวกรรม ด้านสถาปตัยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ กฏหมายว่าด้วยการผังเมือง กฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม กฎหมายทางหลวง ประกาศกระทรวงคมนาคม
เขตปลอดภยัทางการบนิ กฎหมายโบราณสถาน ซ่ึงน ามาประกอบการพิจารณาในอาคารแต่ละประเภท
         กฏหมายควบคุมอาคาร เปน็กฎหมายที่ใช้บงัคับในท้องทีที่มีความเจริญมีการก่อสร้างอาคารรค่อนข้าง
หนาแนน่
         หากท้องที่ใดต้องการควบคุมการก่อสร้างอาคารใหม้ีความสวยงาม เปน็ระเบยีบเรียบร้อยมีความมัน่คง
แข็งแรงปลอดภบัจะต้องประกาศพระราชกฤษฎกีาใหใ้ช้พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  ในท้องที่
นัน้ ๆ ก่อนก าฆมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบงัคับใช้ หากท้องถิ่นใดที่อยู่ในเขตผังเมืองรวม ตามกฏผังเมือง
แล้วก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน ใช้หรือเปล่ียนการใช้อาคารจะต้องได้รับอนญุาตจาก เจ้าพนกังานท้องถิ่นก่อน
กระท าการดังกล่าว
         แต่ส าหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารชุมนมุคน และโรงมหรสพ โรงแรม สถานที่บริการ
อาคารชุด หรืออาคารอยู่อาศัยรวม ปา้ย ไม่ว่าจะก่อสร้างในที่ใดก็ตามจะในเขตควบคุมหรือนอกเขตควบคุม
อาคารต้องได้รับอนญุาติจากเจ้าพนกังานท้องถิ่นก่อนทุกกรณี

ขัน้ตอนและวิธกีารใหบ้ริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.  การขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื้อถอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
หรือเปลีย่นการใชอ้าคาร ส่วนการชา่ง 

คู่มือส าหรบัประชาชน



(อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น 30 วัน) 
(อาคารสูง 3 ชั้นขึ้นไป 30 วัน)
(อาคารประเภทควบคุมการใช้หรืออาคารขนาดใหญ่ 45 วัน)
2. เสนอผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจแบบแปลน
3.  ช าระค่าธรรมเนยีม
4.  เสนอใบอนญุาต
5. อนมุัติแบบ และ อนมุัติใบอนญุาตพร้อมกัน

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งส้ิน ไม่เกิน 45 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่อ้งใช้
1.  ยื่นขออนญุาต ตามมาตรา 21
2.  ยื่นแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ

เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบการยื่นขออนุญาต ตามมาตรา 21
1.  แบบค าขออนญุาก่อสร้าง ร้ือถอนหรือดัดแปลงอาคาร (แบบ ข.1)
2.  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน                         จ านวน  5  ขุด
3.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นผู้ยื่นขอรับใบอนญุาต                  จ านวน  2  ชุด
4.  ส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน (โฉลดท่ีดิน/ น.ส.3/ ส.ค.1)                               จ านวน  2  ชุด
5.  ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบยีน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทน                    จ านวน  1  ชุด
นติิบคุคล ผู้ขออนญุาต ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
6.  ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบยีนบา้นของ ผู้จัดการ/ผู้แทนนติิบคุคล          จ านวน  2  ชุด
7.  หนงัสือแสดงว่า เปน็ผู้จัดการหรือผู้แทนซ่ึงเปน็ผู้ด าเนนิกิจการของนติิบคุคล                     จ านวน  1  ชุด
(กรณีที่นติิบคุคลเปน็ผู้ขออนญุาต)
8.  หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคาร เปน็ผุ้อนญุาต) พร้อมติดอากรแสตมป์
9.  เอกสารแสดงความยินยอมใหป้ลูกสร้างอาคาร ในที่ดิน
(กรณีขออนญุาตก่อสร้างดัดแปลงอาคารในท่ีดินผู้อื่น)
10. รายการค านวณ 1 ชุด
11.  หนงัสือรับรองพร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ ของสถาปนกิและวิศวกรผู้ออกแบบ
กรณีเปน็อาคารควบคุมตามกฎหมายวิชาชีพ
12.  หนงัสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (น.4) พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม



13. หนงัสือแสดงความยินยอมใหก้่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีก่อสร้างอาคารหา่งเขตที่ดิน
นอ้ยกว่า 0.50 เมตร)
14.  หนงัสือยินยอมใหก้่อสร้างอาคารในท่ีดิน ของผู้ใหช้ิดเขตกรณีที่ไม่ใช่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เปน็ผู้ยื่น
ขออนญุาต ตะต้องได้รับค ายินยอม จากผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามรายชื่อที่มีในโฉนดที่ดินพร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตัวประชาชน, ส าเนาทะเบยีนบา้น
15.  รายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบส่ิงแวดล้อม

ยื่นโดยการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เอกสารหลักฐานทีใ่ชป้ระกอบแจ้ง
1.  แบบแจ้งการก่อสร้าง ตามแบบท่ีก าหนด
2.  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแปลน
3.  รายการค านวณ โครงสร้าง 1 ชุด
4.  ชื่อสถาปนกิ ผู้ออกแบบอาคาร และส าเนาใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพ (วุฒิสถาปนกิ)
5. ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบโครงสร้างและค านวณอาคาร พร้อมส าเนาใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพประเภท
วุฒิวิศวกร
6.  ชื่อผู้ควบคุมงาน ของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมพร้อมส าเนา
ใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพ
7.  หนงัสือรับรองว่าเปน็ผู้ออกแบบและค านวณอาคารหรือผู้ควบคุม
8.  วันเร่ิมต้นและส้ินสุดท าการ
9.  ส าเนาเอิกสารแสดงสิทธิ์ในท่ีดิน (โฉนดท่ีดิน/ น.ส.3/ส.ค.1)
10. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน ส าเนาทะเบยีนบา้นอขงผู้แจ้ง

ค่าธรรมเนียม
     กฏกระทรวง ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ้  1  ใหก้ าหนดค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต ดังนี้
1.  ใบอนญุาตก่อสร้าง ฉบบัละ  20  บาท
2.  ใบอนญุาตดัดแปลง ฉบบัละ  10  บาท
3.  ใบอนญุาตร้ือถอน ฉบบัละ  10  บาท
4.  ใบอนญุาตเคล่ือนย้าย ฉบบัละ  10  บาท
5.  ใบอนญุาตเปล่ียนการใช้ ฉบบัละ  20  บาท
6.  ใบรับรอง ฉบบัละ  10  บาท
7.  ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ  5  บาท

ขอ้  2  ใหก้ าหนดค่าธรรมเนยีมการต่ออายุใบอนญุาต ดังนี้



1.  ใบอนญุาตก่อสร้าง ฉบบัละ  20  บาท
2.  ใบอนญุาตดัดแปลง ฉบบัละ  10  บาท
3.  ใบอนญุาตร้ือถอน ฉบบัละ  10  บาท
4.  ใบอนญุาตเคล่ือนย้าย ฉบบัละ  10  บาท

ขอ้ 2/1  ใหก้ าหนดค่าธรรมเนยีมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบบัละ  10  บาท
(บทบญัญัติในข้อ 2/1 บญัญัติเพิ่มโดยกฏกระทรวง ฉบบัที่ 62 (พ.ศ. 2550)
ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)

การรับเรื่องร้องเรียน
ถ้าการใหบ้ริการไม่เปน็ไปตามข้อตกลงท่ีระบไุว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่
กองช่าง  เทศบาลต าบลบา้นด่านโขงเจียม โทรศัพท์ : ๐ 4535  1087 หรือ เว็บไซต์ http://www.bdk .go.th


