คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขออนุญาตปลูกสรางอาคาร/ดัดแปลง/เปลี่ยนการใชอาคาร
กองชาง

ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางใหบริการ
๑. กองชาง
โทรศัพท : ๐ 7430 5333 ตอ 502
โทรสาร : ๐ 7430 5334
ขั้นตอนและวิธีการใหบริการ
ขั้นตอน
1. เจาหนาที่ตรวจเอกสาร
- ตรวจเอกสาร
- ลงรับ
- ปมแบบสงชางเขต
(ระยะเวลาไมเกิน 1 วัน)

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง ศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หนวยงานผูรับผิดชอบ
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสาร

2. ตรวจสอบแนวเขต
- ตรวจเขต
- ตรวจแบบผังบริเวณตามเขตที่ดิน
- คิดราคาคาธรรมเนียมตรวจแบบ
(ระยะเวลาไมเกิน 2 วัน)

ชางควบคุมเขต

๓. ตรวจสอบผังเมือง
(ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน)

เจาหนาที่ผังเมือง

๔. ตรวจสอบแบบแปลนทางสถาปตยกรรม
(ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน)

สถาปนิก

5. ตรวจสอบแบบแปลนทางวิศวกรรม
(ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน)

วิศวกร

6. พิมพใบอนุญาต

เจาหนาที่พิมพใบอนุญาต

(ระยะเวลาไมเกิน 2 วัน)
7. ผอ.
(ระยะเวลาไมเกิน 2 วัน)

ผอ.

8. รองปลัด/ปลัด
(ระยะเวลาไมเกิน 4 วัน)

รองปลัด/ปลัด

9. นายก
(ระยะเวลาไมเกิน 3 วัน)

นายก

ระยะเวลา
ใชระยะเวลารวมทั้งสิ้น ๒3 วัน/ราย
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
1. การขออนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคารตามปกติ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตองเตรียมหลักฐานดังนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน อยางละ 1 ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและเจาของที่ดิน อยางละ 1 ชุด
- แบบกอสรางแผนผังและรายการประกอบแบบ อยางละ 5 ชุด
- สําเนาโฉนดที่ดินที่จะทําการกอสราง จํานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ)
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค ผูมีอํานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให
ไมเกิน 6 เดือน (กรณีเปนบริษัท หรือ หจก.)
2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวของเฉพาะเรื่อง
- หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตมิไดเปนเจาของที่ดิน)
- หนังสือยินยอมผนังรวม (กรณีใชผนังรวมกัน)
- หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินขางเคียงหรือเวนนอยกวา 0.50 เมตร)
- หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรม พรอมสําเนาบัตรประจําตัว(กรณีที่
อยูในขายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปตยกรรม)

- รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีสวนหนึ่งสวนใดของอาคารกอสรางดวยวัตถุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ หรือ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
- แบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่น ๆ )
- แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ไดรับอนุญาตแลว (กรณีอาคารเขาขายการจัดสรรที่ดิน)
- แบบและใบอนุญาตเดิมที่ไดรับจากเทศบาล จํานวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ตอเติมหรือตออายุใบอนุญาต)
3. การพิจารณา
- ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งใหผูขอใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบ
แปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณที่ไดยื่นไวใหถูกตองตาม พ.ร.บ.ควบคุมการกอสรางอาคาร
พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2535 และกฎกระทรวงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลงอาคารกรณีพิเศษ ตามมาตรา 39 ทวิ
ในกรณีที่มีวุฒิสถาปนิกและวุฒิวิศวกรเปนผูรับผิดชอบในการออกแบบ และคํานวณอาคารนั้น สามารถกอสราง
อาคารไดโดยไมตองขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามปกติ
แตตองแจงขอเขาดําเนินการฯ ณ ทองที่จะกอสราง/ดัดแปลงอาคารนั้น พรอมเอกสารตามที่ระบุในมาตรา 39
ทวิ ออกตามใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535) ตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
1) ยื่นคําขออนุญาต ตามมาตรา 39 ทวิ ระบุวันเริ่มและสิ้นสุดการดําเนินการ ยื่นพรอมเอกสารตาง ๆ ซึ่งรวมถึง
- แบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด และรายการคํานวณ 1 ชุด
- หนังสือรับรองผูออกแบบ พรอมสําเนาใบอนุญาตของวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร ผูออกแบบและลายเซ็น
- หนังสือรับรองของผูควบคุมงาน ของสถาปนิกและวิศวกรที่เกี่ยวของ (ระดับภาคีขึ้นไป) พรอมสําเนา
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน สําเนาทะเบียนบาน บัตรประชาชน
- ตารางแสดงการคํานวณพื้นที่ของอาคาร
2) ชําระคาธรรมเนียมการกอสราง/ดัดแปลง
3) ดําเนินการกอสรางไดทันที (หลังจากไดรับใบเสร็จที่ชําระคาธรรมเนียมฯ)
4) ถาเจาพนักงานทองถิ่นมิไดมีหนังสือทักทวงใหผูแจงทราบภายในกําหนด 120วัน นับตั้งแต วันที่เริ่ม การ
กอสรางตามที่ไดแจงไว ใหถือวาไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว
ยกเวน กรณีที่เปนการรุกล้ําที่สาธารณะ, เปนการกระทําที่ฝาฝนกฎกระทรวง ประกาศ หรือขอบัญญัติทองถิ่น
ที่ออกตามพระราชบัญญัติทองถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4. คําแนะนําในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)
4.1 ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
จํานวน 5 ชุด พรอมกับคําขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟ
เปนสวนใหญ ตองแนบรายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด

4.2 เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและ
รายการคํานวณ (ถามี) ถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตได
4.3 อาคารประเภทควบคุมการใชเมื่อทําการกอสรางเสร็จแลว ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารยื่นคํา
ขอใบรับรองตอเจาพนักงานทองถิ่น
4.4 ในกรณีที่เจาของอาคาร ประสงคจะใชอาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช จะเปลี่ยนการใชอาคารให
ยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารนั้น
4.5 ในกรณีที่เจาของอาคารประสงคจะดัดแปลงหรือใชที่จอดรถเพื่อการอื่นและกอสรางที่จอดรถแทนของเดิม
ใหยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถิ่น
4.6 ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่นกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
4.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ใหยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบ
แทนใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่น ภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย
4.8 ผูไดรับใบอนุญาต ผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกบุคคลอื่น ใหยื่นคําขออนุญาตตอเจา
พนักงานทองถิ่น เมื่อเห็นเปนการสมควร ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกหนังสือแจงอนุญาตใหโอนใบอนุญาตใหแกผูขอ
โอนใบอนุญาตได
4.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา
ภาพถายหรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
- มาตราสวน ใหใชมาตราเมตริก
- แผนผังบริเวณ ใหใชมาตราเมตริก
- แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกดาน
- ระยะหางระหวางอาคารตาง ๆ ที่มีอยูแลว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของ ที่ดิน
- ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพรอมดวยเครื่องหมายทิศ
- ใหแสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ําสาธารณะ พรอมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้
้ - แสดงระดับของพื้นชั้นลางของอาคารและความสัมพันธกับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกลที่สุด
้ - ใหแสดงแผนผังบริเวณที่จะทําการเคลื่อนยายอาคารไปอยูในที่ใหมใหชัดเจน
- แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองแสดงแปลนพื้นรูปดาน (ไมนอยกวา 2
ดาน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของอาคาร พรอมดวยรายละเอียด
- แบบแปลน ตองมีรูปรายละเอียดอยางชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย
- แบบแปลน สําหรับการกอสรางอาคารใหแสดงสวนตาง ๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน
- แบบแปลน สําหรับการดัดแปลงอาคารใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจน
- แบบแปลน สําหรับการรื้อถอนอาคาร ใหแสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอน
- แบบแปลน สําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ใหแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจน
ความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร

- สําหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกวาง ความยาว หรือความสูง
เกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใชมาตรา สวนเล็กกวา 1 ใน 100 ก็ได แตตองไมเล็กกวา 1 ใน 250
- แบบแปลนสําหรับการเปลี่ยนการใชอาคาร ใหแสดงสวนที่ใชอยูเดิม และสวนที่จะเปลี่ยนการใชใหม
- รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติ หรือวิธีการสําหรับการกอสรางอาคาร
- รายการคํานวณใหแสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร
4.10 ผูรับผิดชอบงานออกแบบหรือผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณ ตองลงลายมือชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยูพรอมกับคุณวุฒิของผูรับผิดชอบดังกลาวไวในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลน และรายการคํานวณแตละชุดดวย ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมใหระบุเลข
ทะเบียนในใบอนุญาตไวดวย
การขอออกใบรับรองการกอสรางอาคาร (อ.6)
หลักฐาน
1. แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตใหกอสราง จากเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน 1 ชุด
2. ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (อ.1) ที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น จํานวน 1 ชุด
3. หนังสือรับรองของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พงศ. 2522
4. เอกสารคํารอง ขอรับไดที่กองชาง เทศบาลเมืองคลองแห
คาใบอนุญาต
- ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
คาธรรเนียมตาง ๆ
1. อาคารสูงไมเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2. อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน ๑5 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
4. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน 500 กก./ตารางเมตร
ตารางเมตรละ 4 บาท
5. ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถสําหรับอาคาร ตารางเมตรละ 0.50 บาท
6. ปาย คิดตามพื้นที่ของปาย ตารางเมตรละ 4 บาท

7. ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว รวมทั้งประตูรั้งหรือกําแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
กองชาง เทศบาลเมืองคลองแห โทรศัพท : ๐74-305333 ตอ 502

