
 

 
 

 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่ / ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
โทรศัพท์ 053 - 441961 ต่อ 17, 20 
 

วันจันทร์ - วันศุกร์  
(ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)  

ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

          พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 

          มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ และมาตรา 21 ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงก าหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และค านวณส่วน
ต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาต หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงาน
ออกแบบ และค านวณดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน กรณีแจ้ง ณ ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน  หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ขออนุญาตยื่นแบบค าขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอนอาคาร ดัดแปลง
อาคาร (แบบ ข. 1) พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบ  
(ระยะเวลา 1 วัน) 

งานธุรการ กองช่าง 
 

2. นายตรวจประจ าเขตรับผิดชอบ ตรวจสอบแบบค าขอและเอกสาร
หลักฐานประกอบ ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
(ระยะเวลา 10 วัน) 

กองช่าง 
 
 

3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่และแบบแปลน (ระยะเวลา 5 วัน) กองช่าง 
4. เจ้าหน้าที่เสนอเรื่องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจ
พิจารณาออกใบอนุญาต (ระยะเวลา 29 วัน) 

รองปลั ด เทศบาล ,  ปลั ด เทศบาล , 
นายกเทศมนตรี 

5. แจ้งผู้ขออนุญาตรับใบอนุญาตและช าระค่าธรรมเนียมขออนุญาต
พร้อมใบเสร็จรับเงิน (ระยะเวลา 10 นาที) 

กองช่าง 

คู่มือกระบวนงานที่ 10 
ชื่อกระบวนงาน     การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 



ระยะเวลาการให้บริการ 

ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน  45  วัน 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

1. แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
(แบบ ข. 1)  

จ านวน    1     ฉบับ 
 

2. บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต (ฉบับจริงหรือส าเนา) จ านวน    1     ฉบับ 
 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  
 

จ านวน    1     ฉบับ 
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม (กรณีนิติ
บุคคล) 

จ านวน    1     ฉบับ 

5. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้รับ
มอบอ านาจ (กรณีมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

 
จ านวน    1     ฉบับ 

6. หนังสือมอบอ านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีมอบ
อ านาจให้ผู้อ่ืนกระท าการแทน) 

จ านวน    1     ฉบับ 
 
 

7. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค.1 (ขนาดเท่าฉบับจริง)  จ านวน    2     ฉบับ 

8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดินของบุคคลอ่ืน) 

จ านวน    1     ฉบับ 
 
 

9. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของ
ที่ดิน (กรณีปลูกสร้างอาคารในที่ดินของบุคคลอ่ืน) 

จ านวน    1     ฉบับ 
 

10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินจากเจ้าของที่ดิน
ข้างเคียง พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านเจ้าของที่ดินข้างเคียง (กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตที่ดินผู้อ่ืน) 

จ านวน    1     ฉบับ 
 

11. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ท ารายการ
ค านวณ (กรณีที่อาคารมีขนาดอยู่ ในประเภทวิศวกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณีพร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต) 

จ านวน    1     ฉบับ 
 

12. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ท าการ
ออกแบบ 

จ านวน    1     ฉบับ 
 

13. หนังสือยินยอมวิศวกรรมผู้ควบคุมงาน (น.4) จ านวน    1     ฉบับ 
 

14. หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4) จ านวน    1     ฉบับ 
 

15. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน    1     ฉบับ 

16. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน    1     ฉบับ 

17.แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง (ผู้เขียนแบบแปลนและ
วิศวกรผู้ค านวณท าการลงช่ือในแบบแปลนทุกหน้า) 

จ านวน    2     ฉบับ 

18. รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จ านวน    1     ฉบับ 



19. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จ านวน    1     ฉบับ 

20. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ใช้แนบเอกสารกรณีที่มีพยาน) จ านวน    1     ฉบับ 

ข้อควรทราบ 

ไม่มี 
ค่าธรรมเนียม 
1. ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ  20  บาท 
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง 
   - อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือ 12 เมตร       ตารางเมตรละ   0.50   บาท 
   - อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร     ตารางเมตรละ  2  บาท 
   - อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ   4   บาท 
   - พ้ืนที่หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ     ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

การรับเรื่องร้องเรียน 

หากพบปัญหา / ข้อสงสัยในการให้บริการ สามารถติดต่อหรือแจ้งเรื่องที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 
1. เขียนค าร้องทั่วไปที่ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านแหวน 
2. ศูนย์รับเรื่องการบริการสาธารณะ 
3. เว็บไซต์ www.baanwan.go.th 
4. Facebook : https://www.facebook.com/tbbaanwan 
5. อีเมล์ : info@baanwan.go.th 

 


