
งานทีใ่ห้บริการ การต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารหรือดัดแปลงอาคาร
การออกใบรับรอง การขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนรับรอง
การออกใบแทนอนุญาต หรือ ใบแทนใบรับรอง และการโอนใบอนุญาต

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ กองช่าง  

ขอบเขตการให้บริการ
สถานที ่/ ชอ่งทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ
๑. กองช่าง วันจันทร์ ถึง ศุกร์
โทรศัพท์ : ๐ ๔๕๓51087 (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด)
โทรสาร : ๐ ๔๕๓๕ ๑099 ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ
     ด าเนินการตามกฎกระทรวง ฉบับที ่5 (พ.ศ. 2544) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 ว่าด้วยการแก้ไขเพิม่เติมกฎกระทรวง ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในกรณี การต่ออายุใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด
ใบแทนใบอนุญาต หรือ ใบแทนใบรับรอง และการโอนใบอนุญาต ให้ยีนค าขออนุญาตตามแบบค าขอทีไ่ด้
ก าหนดตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 10  (พ.ศ. 2528) พร้อมขอเอกสารทีใ่ช้ประกอบยื่นค าขอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น

ขั้นตอนและวิธีการให้บริการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
1.  การตอ่อายุ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร หรือดดัแปลงอาคาร หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
การออกใบรับรอง การขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทน ส่วนการชา่ง 
ใบรับรอง การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
และการโอนใบอนุญาต
2.รับค าร้อง ลงทะเบียน
3.  เสนอผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายตรวจสอบ
4.  อนุมัติลงนามในค าร้อง
5.  ช าระค่าธรรมเนียม ส่วนกองคลัง

(เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบคือ
 นางสาวอัจฉราวรรณ  สิมณ)ี

ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทัง้ส้ิน ไม่เกิน 15 วัน

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ

คู่มือส าหรับประชาชน



เอกสารหรือหลักฐานทีต่อ้งใช้
ค าขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อสร้าง
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ
3. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับจริง (ใบอนุญาตต้องไม่หมดอาย)ุ จ านวน  1  ฉบับ
4.  หนังสือรับรองของผู้ควบคุม พร้อมส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี จ านวน  1  ฉบับ

ใบแทนหรือ ใบรับองสูญหาย
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ
3.  ส าเนาใบแจ้งความ จ านวน  1  ฉบับ

ค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  1  ฉบับ
2.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  1  ฉบับ
3. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร จ านวน  1  ฉบับ
4.  หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อม ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี จ านวน  1  ฉบับ
5. กรณีนิติบุคคลให้แนบหนังสือรับรอง จ านวน  1  ชุด
6.  แบบแปลนทีไ่ด้รับอนุญาตแล้ว จ านวน  1 ชุด

ค าขอโอนใบอนุญาตก่อสร้าง จ านวน  1  ฉบับ
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้โอน,ผู้รับโอน) จ านวน  1  ฉบับ
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้โอน,ผู้รับโอน) จ านวน  1  ฉบับ
3. ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับจริง (ใบอนุญาตต้องไม่หมดอาย)ุ จ านวน  1  ฉบับ
4. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานพร้อม ส าเนาใบประกอบวิชาชีพ (ถ้าม)ี จ านวน  1  ฉบับ
หมายเหต ุ  ในกรณีเป็นนิติบุคคล ให้แนบเอกสารนิติบุคคล

ค่าธรรมเนียม
     กฏกระทรวง ฉบับที ่7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ขอ้  1  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี้
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย ฉบับละ  10  บาท
5.  ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้ ฉบับละ  20  บาท
6.  ใบรับรอง ฉบับละ  10  บาท
7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  5  บาท



ขอ้  2  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ  20  บาท
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ  10  บาท
3.  ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบับละ  10  บาท
4.  ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย ฉบับละ  10  บาท

ขอ้ 2/1  ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมใบรับรองการตรวจสอบสภาพอาคาร ฉบับละ  10  บาท
(บทบัญญัติในข้อ 2/1 บัญญัติเพิม่โดยกฏกระทรวง ฉบับที ่62 (พ.ศ. 2550)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)

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


