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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558 
15:36  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการดัดแปลงอาคาร /ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท องถิ่นก็ได้โดยการแจ้งต อเจ้าพนักงานท องถิ่นตาม
มาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันท่ีได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจ
สั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วัน
นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
ค านวณของอาคารที่ได้ย่ืนไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วง
ให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

จัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ด าเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบการแจ้ง
ดดัแปลงอาคาร
ตามท่ีเจ้า
พนกังานท้องถ่ิน
ก าหนดและ
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนญุาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ก่อสร้างอาคาร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้าพร้อม
เจ้าของท่ีดนิลง
นามรับรอง
ส าเนาทกุหน้า
กรณีผู้แจ้งไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดนิต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของท่ีดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดนิ 

 
 
 
 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบั
ตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจต้องมี
หนงัสือมอบ
อ านาจตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนงัสือเดนิทาง
ของผู้มอบและ
ผู้ รับมอบอ านาจ 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อ านาจลงนาม
แทนนิตบิคุคล
ผู้ รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดนิ 
(กรณีเจ้าของ
ท่ีดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

7) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตท่ีดนิ
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้แจ้งดดัแปลง
อาคาร) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (ระดบั
วฒุิสถาปนิก) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

9) 
หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

10) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ี
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

11) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารท่ีต้องมี

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

12) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

13) 

รายการค านวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบช่ืุอ
เจ้าของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือ
คณุวฒุิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนามทกุ
แผน่          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้าง

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีต้องมี
การค านวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่สะเทือน
จากแผน่ดนิไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
ก าหนดการรับ
น า้หนกัความ
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพืน้ดนิท่ี
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสัน่สะเทือน
ของแผน่ดนิไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
ค านวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

14) 

กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวา่คา่ท่ี
ก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คา่ fc > 
65 ksc. หรือคา่ 
fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรับรอง
โดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้วิศวกร
ผู้ค านวณและผู้
ขออนญุาตลง
นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารท่ีเข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็กไมน้่อยกวา่
ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดบัวฒุิ

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกร) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ าบดัน า้เสียและ
การระบายน า้ทิง้ 
(ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา (ระดบั
วฒุิวิศวกร) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

22) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดบัวฒุิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
(เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ)) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม     บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่าง เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 40250                     

โทร 0-4321-0800 
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร     
ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 

          

                      

เขียนที.่........................................................  

วันที.่.............เดือน...........................พ.ศ......................  

 ข้าพเจ้า............................................................ ....เจ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........ซอย............................ถนน............................ 

ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด....................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท............ .............. ...จดทะเบียนเมื่อ........... ......... ......เลขทะเบียน...................มี

ส านักงานต้ังอยู่เลขที่...................ซอย............................. ................ถนน......... ................................ ......... ....ต าบล/

แขวง......................................อ าเภอ/เขต.......................................จังหวัด............................................ 

โดย................................................... ...................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต                                  

อยูบ่้านเลขที่..............หมู่ที่.............ซอย................... ...........................ถนน.....................................................

ต าบล/แขวง......................... ............อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด................................... ....... 

 ขอยื่นค าขอรับใบอนุญาต....................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขที่................ซอย................................... 

หมู่ที่........ถนน............... ............. .........ต าบล/แขวง............ ....... ................. อ าเภอ/เขต ..................................         

จังหวัด............................................................... 

โดย...............................................................เป็นเจ้าของอาคาร   

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3เลขที่/ส.ค.1 เลขท่ี................................................................................... .......... 

เป็นท่ีดินของ............................................................................................................................................... .. 

เลขรับที.่............................  

วันที.่.................................  

ลงชื่อ................. ผู้รับค าขอ 

 

แบบ ข.1 
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ข้อ 2 เป็นอาคาร 

 (1) ชนิด................. ....................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น.................................................... 

โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 

 (2) ชนิด.....................................จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น.................................................... 

โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จ านวน....................คัน 

 (3) ชนิด........................ .............จ านวน..................หลัง เพื่อใช้เป็น.................................................... 

โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ   จ านวน....................คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการค านวณที่แนบมานี้  

ข้อ 3 โดยมี 

  (1)...........................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ ออกแบบ................................ .... 

 (2)...........................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ออกแบบ ………………………… 

 (3)...........................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ ออกแบบ................................. ... 

(4)...........................................หมายเลขทะเบียน.................... .เป็นผู้ควบคุมงาน……………………… 

 ( 5)...........................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ควบคุมงาน……………………… 

 ( 6)...........................................หมายเลขทะเบียน.....................เป็นผู้ควบคุมงาน……………………… 

ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน......................วัน  นับต้ังแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  

ข้อ 5  พร้อมค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน  จ านวน................ชุด  ชุดละ.............แผ่น 
(2) รายการค านวณ  1  ชุด  จ านวน.....................แผ่น(กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ   หรืออาคาร

ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต    ที่ออก

ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
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(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต)  

(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และค านวณอาคาร จ านวน..........ฉบับ พร้อมทั้ง
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน
..............ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพ วิศวกรรมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดท่ีดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 เลขที่ ....................................................... 
จ านวน...............ฉบับ หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน.................ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จ านวน..................ฉบับ   
(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

ของผู้ควบคุมงาน จ านวน............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  

(10) เอกสารอ่ืน ๆ (ถ้ามี).................................................................................................... ......... 

 

                                                                                    (ลงชื่อ).............................................. 

                                                                                              (...........................................) 

                                                                                                              ผู้ขออนุญาต  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ    (1)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 

                   (2)  ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง     หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
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หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 

 จะต้องให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่..........เดือน...................... 

พ.ศ............ ..... ผู้ขออนุญาตได้ช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร เป็นเงิน.............บาท  และ

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เป็นเงิน...................................บาท......................สตางค ์

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น .................................บาท..............สตางค ์(...........................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน     เล่มที่..................เลขที่...................ลงวันที.่...........เดือน.......................พ.ศ................. 

ออกใบอนุญาตแล้ว   เลขที่..................ลงวันที.่..............เดือน..........................พ.ศ................. 

                 

                                                                                                (ลงชื่อ).................................................. 

                                                                                                ต าแหนง่................................................ 

 
 

 


