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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง 

 โทรศัพท์ : 044-249765  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

            ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับอนุญาตโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออก 
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน  นับแต่
วันท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้
นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร  
กองช่าง 

 

อบต.โค้งยาง 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร  
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ
แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

7 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร  
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1) 
 
 

35 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร  
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1) 
บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) แบบคําขออนุญาตก่อสร้าง

อาคาร  (แบบ ข. 1) 
- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนาม
รับรองสําเนา ทุกหน้า  กรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาต
ฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดิน
แนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้อง
มีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อม
สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

บ้าน หรือหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 

5) บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจเจ้าของท่ีดิน 
(กรณีเจ้าของท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดิน
ต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็น                ผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 
ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกับเขียน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ี
อยู่ ของสถาปนิก และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

และควบคุม
งาน) 

10) รายการคํานวณโครงสร้าง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร 
ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ 
คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการคํานวณให้อาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร และพ้ืนดิน
ท่ีรองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดงรายละเอียดการคํานวณ 
การออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 
6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 
65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 
173.3 ksc. ให้แนบเอกสาร

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

แสดงผลการทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได้ 
วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 

12) กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่า
ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบันท่ีเชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของสถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

15) แบบแปลนและรายการ
คํานวณงานระบบของอาคาร 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 
(พ.ศ. 2535) 

สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบัด

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

น้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของ        ผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 

(ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท   
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
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ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท   
 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์  
2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท  
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท ) 
ฯลฯ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
หรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองช่าง อบต.โค้งยาง โทรศัพท์ 044-249765 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
  
2)  ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 
3)  ศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอ/จังหวัด ทุกจังหวัด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง 

 โทรศัพท์ : 044-249765  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2535) 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน
กําหนดให้ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท ้องถ่ินก็ได้ โดยการแจ้งต่อ  
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตามมาตรา 39 ทวิ เม่ือผู้แจ้งได้ดําเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้ง
ตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้ง ในกรณีท่ี     
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามท่ี
ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอํานาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดําเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7 วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันท่ีได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 
ทวิ หรือนับแต่วัน ท่ี เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ตรวจพบว่า              
การเคลื่อนย้ายอาคารท่ีได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณ
ของอาคารท่ีได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ
ข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีหนังสือแจ้ง
ข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร จ่าย
ค่าธรรมเนียม และรับใบรับ
แจ้ง 
 
 

1 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต. 
โค้งยาง 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจ้ง 
 

2 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต. 
โค้งยาง 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัยทาง
ทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรร
ท่ีดิน ฯ 
 
 

7 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต. 
โค้งยาง 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
 

35 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต. 
โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 

 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัวประชาชน 

 
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) แบบการแจ้งเคลื่อนย้าย

อาคาร ตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินกําหนด 
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนา ทุกหน้ากรณีผู้
แจ้งไม่ใช่เจ้าของท่ีดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ 
ต้องมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน 
สําเนาทะเบียนบ้าน หรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) สําเนาบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้าของท่ีดิน 
(กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของท่ีดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ
โครงสร้าง พร้อมลง
ลายมือชื่อ เลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) (กรณีท่ีเป็น

- 1 0 ชุด - 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
(ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท   
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท   
 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์  
2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท  
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท ) 
ฯลฯ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองช่าง อบต.โค้งยาง โทรศัพท์ 044-249765 
 

 

 

 



                   คู่มือสําหรับประชาชน ติดต่อราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง | 19 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

การรับเรื่องร้องเรียน 
 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
  
2)  ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 
3)  ศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอ/จังหวัด ทุกจังหวัด 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ใบแจ้งเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 39ทวิ  
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
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องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง  อําเภอสูงเนนิ  จังหวัดนครราชสีมา  โทร. 044-249765 
 

คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง 

 โทรศัพท์ : 044-249765  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2535) 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน
กําหนดให้ผูใ้ดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความ
สูงของอาคาร และอาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่า 2 เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน ซ่ึงเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีได้รับ     คําขอ ในกรณีมีเหตุ
จําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

7 วัน งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน งานออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 

กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณี
บุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) แบบคําขอ

อนุญาตรื้อถอน
อาคาร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 

2) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู้ออกแบบ
ข้ันตอน วิธีการ 
และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นใน
การรื้อถอน
อาคาร (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 

3) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา 
ทุกหน้า  กรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดิน
ให้รื้อถอนอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 

4) ใบอนุญาตให้ใช้
ท่ีดินและ

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

ขอ
อนุญาต) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 

6) บัตรประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

(กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 

7) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้าของ
อาคาร (กรณี
เจ้าของอาคาร
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
ขอ
อนุญาต) 

8) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่
ในประเภท

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน) 

10) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ 
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน) 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
(ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
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ค่าธรรมเนียม 
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท   
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท   
 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์  
2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท  
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท ) 
ฯลฯ 
รายละเอียดเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 หรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองช่าง อบต.โค้งยาง โทรศัพท์ 044-249765  
 

การรับเร่ืองร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
  
2)  ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
 
3)  ศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอ/จังหวัด ทุกจังหวัด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองช่าง 

 โทรศัพท์ : 044-249765  
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

              พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (พ.ศ. 2522) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 2  (พ.ศ. 2535) 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2543) เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยของประชาชน
กํ า ห น ด ใ ห้ ผู ใ้ ด จ ะ ดั ด แ ป ล ง อ า ค า ร ต ้อ ง ไ ด ้รั บ ใ บ อ นุ ญ า ต จ า ก เ จ ้า พ นั ก ง า น ท ้อ ง ถ่ิ น 
โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุ
ผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นความประสงค์
ดัดแปลงอาคาร พร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณ
แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

7 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และ
แจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1) 
 

35 วัน งานออกแบบ
และควบคุม

อาคาร 
กองช่าง 

อบต.โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
1) แบบคําขอ

อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

2) ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมท่ีได้รับ
อนุญาต หรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

3) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา 
ทุกหน้า  กรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดิน           
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

4) ใบอนุญาตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

6) บัตรประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน 
(กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

7) หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตท่ีดินต่าง
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

8) หนังสือรับรอง - 1 0 ชุด (เอกสารใน
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

10) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของ
สถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

11) รายการคํานวณ
โครงสร้าง แผ่น
ปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคาร ชื่ออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง 
ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ี
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณท่ีต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง 
กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณ การ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

12) กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่าค่าท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่า fc > 
65 ksc. หรือ ค่า 
fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได้ วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

13) กรณีอาคารท่ีเข้า
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก 
ไม่น้อยกว่าท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรอง

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ี
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต 

14) หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

15) หนังสือยินยอม
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

16) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง  

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา 

หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

22) หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเติม
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
(ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 

- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท   
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท  
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
- ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท   
 ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค์  
2. อาคารไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท  
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท ) 
ฯลฯ รายละเอียดเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 หรือสอบถามเพ่ิมเติมท่ี กองช่าง อบต.โค้งยาง โทรศัพท์ 044-249765 
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การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
1)  องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
 2)  ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
3)  ศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอ/จังหวัด ทุกจังหวัด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

คําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ อ.1)  
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คู่มือสําหรับประชาชน 
 

งานท่ีให้บริการ การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.โค้งยาง 
 

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ 

กองช่าง  อบต.โค้งยาง 
โทรศัพท์ : 044-249765  

 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ  
13.00 – 16.30 น.  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข 

1.การขุดดินท่ีต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินจะต้องมีองค์ประกอบท่ีครบถ้วน ดังนี้ 
         1.1  การดําเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดําเนินการในท้องท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
ใช้บังคับ ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดต้ังข้ึน ซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณี
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินซ่ึงไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2  การดําเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือ
ประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อดินเกินหนึ่งหม่ืนตาราง
เมตร หรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงาน
ท้องถ่ินจะต้องไม่เป็นการกระทําท่ีขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
 เจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกําหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 
7วัน นับแต่วันท่ีมีการแจ้ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันท่ีผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผล กรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาท่ี
กําหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งท่ีถูกต้อง 
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ข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการ   
ขุดดิน ตามท่ีกําหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

5 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผู้แจ้งมา
รับใบรับแจ้ง 
 

1 วัน กองช่าง อบต.โค้งยาง 

 

ระยะเวลา 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณี

บุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ฉบับ (กรณีนิติ
บุคคล) 

2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะ

ดําเนินการขุดดิน 
 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและ
ท่ีดินบริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของท่ีดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของท่ีดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารใน

ท่ีดิน) 
5) หนังสือมอบอํานาจกรณี

ให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการ
ขุดดิน 
 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอมของ
เจ้าของท่ีดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอ่ืน 
 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการคํานวณ (วิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณ การ
ขุดดินท่ีมีความลึกจากระดับ
พ้ืนดินเกิน ๓ เมตร หรือ
พ้ืนท่ีปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตร ต้องเป็นผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธาไม่ต่ํากว่า
ระดับสามญัวิศวกร กรณี
การขุดดินท่ีมีความลึกเกิน
สูง 20 เมตร วิศวกร
ผู้ออกแบบและคํานวณต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) รายละเอียดการติดต้ัง
อุปกรณ์สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 
20 เมตร) 

9) ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณี
การขุดดินลึกเกิน 3 
เมตร หรือมีพ้ืนท่ีปากบ่อ
ดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตร หรือมีความลึก
หรือมีพ้ืนท่ีตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถ่ินประกาศ
กําหนดผู้ควบคุมงานต้อง
เป็นผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับ ฉบับละ 500 บาท 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงท่ีระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ท่ี  
องค์การบริหารส่วนตําบลโค้งยาง โทรศัพท์ : 044-249765 หรือ เว็บไซต์ http://www.kongyang.go.th 
ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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