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การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 
 

  ที่มา 
  เนื่องด้วยปัจจุบันมีกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตจ านวนมาก ก าหนดให้การประกอบกิจการ
ของประชาชนต้องผ่านการอนุมัติ  การอนุญาต  การออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียน การแจ้งในการขอ
อนุญาตด าเนินการต่าง ๆ   จะต้องติดต่อกับส่วนราชการหลายแห่ง  ก าหนดระยะเวลาเอกสารและหลักฐานที่
จ าเป็นรวมถึงขั้นตอนในการพิจารณาไว้อย่างชัดเจน ท าให้เกิดความคลุมเครือ ไม่ชัดเจนอันเป็นการสร้างภาระ
แก่ประชาชนอย่างมาก 
  วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกในการติดต่อขอรับการบริการของประชาชน โดยให้
ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลาค่าใช้จ่าย เอกสารหรือ
หลักฐานที่ใช้ประกอบค าขอ สถานที่ให้บริการ 

2. เพ่ือลดต้นทุนในการมาติดต่อขอรับบริการของประชาชน 
3. เพ่ือยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ 
4. เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
เป้าหมาย 
หน่วยงานของรัฐที่มีงานบริการประชาชนที่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ก าหนดให้

ประชาชนต้องมายื่นค าขออนุญาตก่อนด าเนินการใดมีการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนและน าไปใช้ในการ
ให้บริการประชาชน 

ค าจ ากัดความ 
การบริการประชาชน  หมายถึง  การด าเนินการให้บริการประชาชนของหน่วยงานของรัฐ จน 

แล้วเสร็จตามค าขอ การยื่นค าขอนี้เป็นการยื่นค าขอตามท่ีมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ให้หน่วยงานของ
รัฐก าหนดให้ผู้รับบริการต้องยื่นค าขอก่อนด าเนินการใด ได้แก่ การอนุญาต การออกใบอนุญาต การอนุมัติ การ
จดทะเบียน การข้ึนทะเบียน การรับแจ้ง  
  ผู้รับบริการ  หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่มารับ
บริการจากหน่วยงานของรัฐ 
  หน่วยงานของรัฐ  ประกอบด้วย ส่วนราชการ  จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ 
  หลักการ 
  การจัดท าคู่มือประชาชน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการของภาครัฐ การสร้างให้เกิด
ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เดเผยขั้นตอน ระยะเวลาให้
ประชาชนทราบ เพ่ือเป้าหมายอันเป็นหัวใจส าคัญคือการอ านวยความสะดวกให้แประชาชน 
 

/ประโยชน์…… 
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  ประโยชน์ที่ได้จากการจัดท าคู่มือส าหรับประชาชน 

1. ประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
- ทราบแนวปฏิบัติในการมารับบริการอย่างชัดเจน 
- ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและมีความโปร่งใส 
- ได้รับความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจากการมารับบริการ 
- มีโอกาสแสดงความเห็นติชม เพื่อน ามาใช้ปรับปรุงการให้บริการภาครัฐต่อไป 

2. ประโยชน์ต่อผู้ให้บริการ 
- ให้บริการด้วยความโปร่งใส ลดการใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจ และลดความเสี่ยงใน

การทุจริตคอร์รัปชั่น 
- สามารถติดตามและประเมินผลการให้บริการตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ เพื่อน ามา

ปรับปรุงการให้บริการ 
- พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 

3. ประโยชน์โดยรวมต่อประเทศ 
- ยกระดับการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนโยธา………. 
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                   ส่วนโยธา – ข้อมูลส าหรับประชาชน 
 

  ส่วนโยธา  มีภาระหน้าที่เก่ียวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น งานอาคาร ถนน สะพาน ท่อระบายน้ า และงานชลประทาน 
ตลอดจน งานบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และจัดท าทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล การให้ค าแนะน า ปรึกษาหารือเก่ียวกับการจัดท าโครงการและการออกแบบก่อสร้าง แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบล และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง งานควบคุมอาคาร การดูแลควบคุมปรึกษาหารือ ซ่อมแซม
วัสดุ ครุภัณฑ์และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4 
งาน   คือ 

1. งานก่อสร้างอาคาร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานควบคุมการก่อสร้าง สะพาน อาคาร และงานชลประทาน 
- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
- งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
- งานระบบข้อมูลและแผนที่เส้นทางคมนาคม 
- งานบ ารุงรักษาเครื่องจักรและยานพาหนะ 

  2.  งานออกแบบและควบคุมอาคาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
       - งานส ารวจออกแบบ  
       - งานสถาปัตยกรรม  

     - งานวิศวกรรม 
                        - งานประเมินราคา 
                        - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารบริการ บริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
       - งานออกแบบ และเขียนแบบ  
       - งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
       - งานตรวจตราสถานประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง ตาม พระราชบัญญัติน้ ามันเชื้อเพลิง  
                          พ.ศ. 2542 

3. งานประสานและสาธารณูปโภค  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
- งานซ่อมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
- งานประสานและสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
- งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- งานระบายน้ า 
- งานจัดตกแต่งสถานท่ี 

  4.  งานผังเมือง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                        - งานส ารวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง 
       - งานส ารวจและแผนที่  
                        - งานวางผังพัฒนาเมือง 

/ส่วนโยธา……. 
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    การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร 
  ข้อแนะน าการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  อาคาร  หมายความว่า 

1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคล
อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 

2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่ก่อสร้างข้ึนอย่างอ่ืน เพ่ือใช้เป็นที่ชุมชนของประชาชน 
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว 

ก าแพง หรือประตูท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือที่สร้างให้บุคคล 
ทั่วไปใช้สอย 

4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างส าหรับติด หรือตั้งป้าย 
- ที่ติด หรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและละมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ าหนัก

รวมทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
- ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจาก

สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น  เมื่อวัดจากพ้ืนดินและมีขนาดหรือมี
น้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

5. พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
6. สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้  ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 
                       ลักษณะการก่อสร้าง คัดแปลง รื้อถอนอาคารที่ต้องขออนุญาต 

1. สร้างอาคารข้ึนใหม่ 
2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ าหนักให้แก่อาคารใน หรือขยายพ้ืนที่มาก

ขึ้น  ดังนี้ 
2.1  เพิ่มหรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 
2.2  เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากข้ึนกว่าเดิมอันเป็นการเพิ่มน้ าหนักแก่

อาคารเดิม 
2.3  เพิ่มหรือลดจ านวนเสาหรือคาน 
2.4  เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรือเพ่ิมผนังเหนือส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่ม

น้ าหนักแก่อาคารเติม 
2.5  เพิ่มน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใด เกินร้อยละสิบ 

3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร  ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อย
กว่าความสูงของอาคาร 

4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
 
 

/การอนุญาตก่อสร้างอาคาร…. 
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การอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน 
- แผนผังแบบก่อสร้าง และรายการก่อสร้าง อย่างละ 5 ชุด 
- ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดิน 
- เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 
- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) 
- หนังสือยินยอมให้ใช้ฐานรากร่วมกัน(กรณีใช้ฐานรากร่วมกัน) 
- หนังสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพย์สินข้างเคียง(กรณีก่อสร้างชิด

ทรัพย์สินผู้อ่ืน) 
- หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมพร้อมส าเนาบัตร

ประจ าตัว (กรณีอาคารที่อยู่ในข่ายควบคุมอาคาร พ ระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม 
พ.ศ. 2505 และ พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508) 

- รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีท่ีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

- แบบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารที่พักอาศัย (แบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ) 
- แบบนิรภัยลูกกรงเหล็กดัด(กรณีจัดท าประตู หน้าต่าง เหล็กดัด อาคาร ตึกแถว) 

การพิจารณา 
ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา อาจจะสั่ง 

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาต แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบและแบบแปลน หรือ
รายการค านวณที่ได้ยื่นไว้เพื่อให้ถูกต้อง และเป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร  พ.ศ. 
2535 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 

เมื่อท่านก่อสร้างอาคารเสร็จแล้ว ให้ยื่นค าร้องขอเลขหมายประจ าบ้านได้ที่ ส่วนโยธา  
องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา 

การเตรียมหลักฐานของเลขประจ าบ้าน 
- ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน 
- แบบแปลน    1  ชุด 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- รูปถ่ายอาคาร  1  รูป 

เลขหมายประจ าบ้านมีไว้เพื่อ ขอไฟฟ้า  ไปรษณีย์ส่งถึงบ้าน 
 

/ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 
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ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาต 

- ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20.00  บาท  
- ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10.00  บาท  
- ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10.00  บาท  
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ  20.00  บาท  
- ใบรับรอง    ฉบับละ  10.00  บาท  
- ใบแทนอนุญาตหรือใบแทนรับรอง  ฉบับละ  20.00  บาท  
- อาคารสูงไม่เกินสองชั้น     ตารางเมตรละ    2.00  บาท  
- อาคารสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น ตารางเมตรละ    4.00  บาท  
- ป้าย     ตารางเมตรละ    4.00  บาท  
- อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว หรือ 

ก าแพง รวมทั้งประตู รั้วหรือก าแพงให้ติดตามความยาว เมตรละ 1.00 บาท 
ในการคิดค่าธรรมเนียมในการตรวจแบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งขึ้น 

ไปให้ถือว่าเป็นหน่วยเดิม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตรให้วัดจากระดับ
พ้ืนดินถึงหลังคาหรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด 

ในกรณีที่อาคารที่มีพ้ืนที่ชั้นลอย  ให้คิดพ้ืนชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพ้ืนที่อาคารในการคิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย 
ค าเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร คัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับใบอนุญาตจาก

องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา  หรือผู้ใดก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย
อาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข ที่เจ้าพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ก าหนดไว้ในใบอนุญาตจะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจากองค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสตา และฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว 
นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท 
ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 

3. ถ้าเป็นการกระท าผิดของผู้ด าเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า ของโทษที่บัญญัติไว้ 
ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

4. ถ้าเป็นการกระท า อันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรมการศึกษา การ
สาธารณสุข หรือเป็นการกระท าในทางการค้า เพื่อให้เช่าให้เช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย 
โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับ
เป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ ส าหรับความผิดนั้น ๆ 

 
  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 



ค าอธิบายผังขั้นตอนการขออนุญาต 
ด้านส่วนโยธา 

 
 

กระบวนการบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

เวลาปฏิบัติงานเดิม 
 

เวลาที่ปรับลด 
 

ขออนุญาตก่อสร้าง 1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอน ดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนา
ทะเบียนบ้ายของผู้ขออนุญาต 
2. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน 
3. หนังสือยินยอมชิตเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบ 
แบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง 
7. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย(กรณีอาคาร
ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
8. แบบมาตรฐานบ่อดักไขมัน 
 

10  วัน/ราย กรณีแบบ
มาตรฐานบริการประชาชน 
30 วัน/ราย กรณีอาคารพัก
อาศัยทั่วไป 

6 วัน/ราย กรณีแบบ
มาตรฐานบริการ
ประชาชน 
15 วัน/ราย กรณี
อาคารพักอาศัยทั่วไป 
26 วัน/ราย กรณี
อาคารประเภทควบคุม
การใช้ 

 
 



 
 

กระบวนการบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

เวลาปฏิบัติงานเดิม 
 

เวลาที่ปรับลด 
 

ขออนุญาตดัดแปลน
อาคาร 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตดัดแปลน
อาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอน ดัดแปลน (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร
ประกอบ 
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสถานที/่ตรวจสอบผังเมืองและ
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
3. นายช่าง / วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต 
ดัดแปลนอาคาร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านผู้ขออนุญาต 
2. ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า(กรณีผู้ขอ
ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดินหรือส าเนาสัญญาเช่าที่ดิน 
3. หนังสือยินยอมชิตเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคาร 
5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 
6. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลนพร้อมรายการค านวณโครงสร้าง 
7. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย(กรณีอาคาร
ต้องมีระบบบ าบัดน้ าเสีย) 
8. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ีได้รับอนุญาต 
9. กรณีต่อเติมเพ่ิมชั้นอาคาร (วิศวกรผู้ออกแบบ
โครงสร้างอาคารมิใช่คนเดิม)ต้องมีหนังสือรับรอง
ความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 
 

30  วัน/ราย 15 วัน/ราย กรณี
อาคารพักอาศัยทั่วไป 
26  วัน/ราย กรณี
อาคารประเภทควบคุม
การใช้ 

 



 
 

กระบวนการบริการ 
 

ขั้นตอนการให้บริการ 
 

เอกสารประกอบการพิจารณา 
 

เวลาปฏิบัติงานเดิม 
 

เวลาที่ปรับลด 
 

ขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร 

1. ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาตรื้อถอน
อาคารตามแบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
รื้อถอนดัดแปลง (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 
2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/
ตรวจสอบผังเมืองและตรวจสอบสภาพ
สาธารณะ 
3. นายช่าง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ 
4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาค าขออนุญาต
รื้อถอนอาคาร 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านผู้ขออนุญาต 
2. ส าเนาโฉนดที่ดินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต
รื้อถอน ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของผู้ออกแบบ ขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็นอาคาร
มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
(แบบ น.4) 
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการ 
 
 
 
 

30 วัน/ราย 6 วัน/ราย กรณีอาคาร
พักอาศัยทั่วไป 
15 วัน/ราย กรณี
อาคารที่อยู่ในข่าย
พระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 

 


