
คูมือสําหรับประชาชน 
 

งานใหบริการ 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

การขออนุญาตปลูกสราง/รื้อถอน/ดัดแปลง/ตอเติมอาคาร 

กองชาง  เทศบาลตําบลหยวน 

 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี / ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

1.งานออกแบบและควบคุมอาคาร กองชาง 

   โทรศัพท :  0-5445-2207 

วันจันทร  ถึง  วันศุกร 

( ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด ) 

ตั้งแตเวลา  08.30-12.00 น และเวลา 13.00-16.30 น. 

 

หลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

       พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( พ.ศ. 2522 )  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ฉบับท่ี  2 ( พ.ศ. 2535 ) 

และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  ฉบับท่ี  3 ( พ.ศ. 2543 ) เพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยของประชาชน 

กําหนดใหผูใดท่ีประสงคจะปลูกสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง หรือตอเติมอาคาร ตองขออนุญาต  ณ ท่ีทําการ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตพ้ืนท่ี 

 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

1.ผูขออนุญาตยื่นคําขอพรอมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ 

2.เจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

3.ตรวจสอบพ้ืนท่ีขออนุญาตกอสราง 

4.รวบรวมเอกสารหลักฐานเสนอปลัดเทศบาล และ 

   นายกเทศมนตรี พิจารณา 

5.เก็บคาธรรมเนียมและออกใบอนุญาต 

 

 

กองชาง เทศบาลตําบลหยวน 

 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น   20  วัน / ราย 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

1. ใบขออนุญาตปลูกสรางอาคาร  (ข.1)  โดยกรอกขอความใหครบถวน 

2. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตพรอมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา 

3. สําเนาโฉนดท่ีดินขนาดเทาตัวจริง  จํานวน   2  ชุด  โดยใหเจาของท่ีดินเซ็นชื่อรับรองสําเนาทุกหนา 

4. สําเนาทะเบียนบานและบัตรประจําตัวประชาชนเจาของท่ีดินเซ็นชื้อรับรองสําเนาทุกหนา 

5. หนังสือยินยอมใหทําการปลูกสรางอาคารในท่ีดิน ( ในกรณีปลูกสรางอาคารท่ีดินบุคคลอ่ืน ) 

6. หนังสือมอบอํานาจพรอมอากรแสตมป   30  บาท  ( ถามี ) 

7. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( กรณีท่ีเปนอาคารท่ีมีลักษณะขนาดอยูในประเภท  

   เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

8. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

9. รายการคํานวณ  1   ชุด 

10. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (กรณีเขาขายตองควบคุมตามกฎกระทรวง) 

11.สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 

12.หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดแนวเขตท่ีดิน ( กรณีสรางชิดแนวเขตท่ีดิน ) 

13. แบบแปลนรูปแบบตาง ๆ  และผังบริเวณไมเกิน  จํานวน  3  ชุด 

14.วิศวกรผูคํานวณใหลงลายมือชื่อหรือสํานักงานและท่ีอยูลงในแบบแปลนแผนผังทุกแผน 

     หมายเหตุ    ในกรณีผูยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคารในนามหางหุนสวนหรือบริษัท  ใหประทับตราหาง 

หรือบริษัทดวย   และสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนท่ีออกใหไมเกิน  6  เดือน  ไดตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานในการยื่นขออนุญาตถูกตองแลว 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

- ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ  20   บาท 

- ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10  บาท 

- ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 

- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช  ฉบับละ  20  บาท 

- ใบรับรอง  ฉบับละ  10  บาท 

- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  5   บาท 

 



อัตราคาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 

-  ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ  20  บาท 

- ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 

- ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 

- ใบอนุญาตเคลื่อนยาย  ฉบับละ  10  บาท 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

1.  อาคารไมเกิน  2  ชั้น  สูงไมเกิน  12  เมตร   ตารางเมตรละ  50  สตางค 

2. อาคารไมเกิน  3  ชั้น  สูงไมเกิน  12  เมตร   แตไมเกิน  15  เมตร   ตารางเมตรละ  12  บาท 

3. อาคารเกิน  3  ชั้น  สูงไมเกิน  15  เมตร   เมตรละ  4  บาท 

4. ปาย  ตารางเมตรละ  4   บาท 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตน  สามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี  เทศบาลตําบลหยวน    

อําเภอเชียงคํา    จังหวัดพะเยา    โทรศัพท :  0-5445-2207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางแบบฟอรม 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร  (  แบบ ข. 1 ) 

แบบ ข.๑ 

                 คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

              ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร                                                                  

  

                                                                                   

                เขียนท่ี   เทศบาลตําบลหยวน  

                     อําเภอเชียงคํา   จังหวัดพะเยา 
 

                                                                       วันท่ี..............เดือน................................พ.ศ. ............................... 

          ขาพเจา............................................................................................................เจาของอาคารหรอืตัวแทนเจาของอาคาร 

                  เปนบุคคลธรรมดา บานเลขท่ี .................................ตรอก/ซอย ...................................ถนน................................

หมูท่ี...............................ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด..................................................... 

                   เปนนิติบุคคลประเภท..................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................

เลขทะเบียน.......................................................มสีํานักงานตั้งอยูเลขท่ี..................................ตรอก/ซอย....................................

ถนน.........................................หมูท่ี..................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต

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

โดยม.ี............................................................................................................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคลผูขออนุญาต 

อยูบานเลขท่ี..............................ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................................หมูท่ี.............................. 

ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................... 

 ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต.................................................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ิน ดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ท่ีบานเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย...........................

ถนน.......................................หมูท่ี..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต......................................

จังหวัด.........................................โดย.........................................................................................เปนเจาของอาคาร ในท่ีดินโฉนด

ท่ีดิน เลขท่ี..................................... /น.ส. 3 เลขท่ี............................................/ส.ค. 1 เลขท่ี....................................................

เปนท่ีดินของ............................................................................................ 

 ขอ 2 เปนอาคาร 

 (1) ชนิด..........................................................จํานวน.................................เพ่ือใชเปน................................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ   จํานวน......................................คัน 

   (2) ชนิด..........................................................จํานวน................................เพ่ือใชเปน.................................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน 

 (3) ชนิด........................................................จํานวน................................เพ่ือใชเปน.................................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................คัน 

 ตามแผนผังบรเิวณ แบบแปลน และรายการคาํนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี 

        ขอ 3 มี ......................................................เปนผูควบคุมงาน.................................................เปนผูออกแบบและคาํนวณ 

 ขอ 4 กําหนดแลวเสรจ็ใน......................................วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 

 ขอ 5 พรอมคําขอน้ี ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลวคือ 

(1) แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน................ชุด ชุดละ.................แผน 

เลขรับท่ี……………………………..….… 

วันท่ี................................................. 

ลงช่ือ ผรับคําขอ 

 



 

 (2) รายการคํานวณหน่ึงชุด จํานวน.......................แผน    (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคาร 

ท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ) 

        (3)  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร(กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต ) 

        (4) สําเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ีออกให 

ไมเกิน  6  เดือน 

        (5) หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)   

        (6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร  จํานวน………….……ฉบับ พรอมท้ังสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  จํานวน……..……………………….ฉบับ 

(กรณีท่ีเปนอาคารมลีักษณะ ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณ)ี 

        (7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดินเลขท่ี........................................../น.ส.3 เลขท่ี.................................. /ส.ค.1  

เลขท่ี…………….………….....จํานวน…………………..………...ฉบับหรือหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน    จํานวน…………..……ฉบับ 

        (8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓  จํานวน………………..……....ฉบับ 

        (9) สําเนา หรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือสถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคมุงาน 

จํานวน……………………..…..ฉบับ ( เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารมลีักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี ) 

        ( 10 ) เอกสารอ่ืน ๆ ( ถามี )…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

  

                                              ( ลายมือช่ือ )……………………………….……………… 

                                                            (………………………………………………) 

                                                                     ผูขออนุญาต 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

หมายเหตุ  ( 1 )  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

             ( 2 )  ใสเครื่องหมาย / ในชอง   หนาขอความท่ีถูกตอง 

 

หมายเหตุเจาหนาท่ี 

                  จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี…………

เดือน……….........……….พ.ศ………………….. 

 

                  ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต………………............……………เปนเงิน…………….………….บาท 

และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน……………………….……………..เปนเงิน…………..…………บาท………………….……สตางค 

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน……………………....………บาท……..........................สตางค (…………………………..……...……….…………………)  

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี………………….……เลขท่ี………..………….ลงวันท่ี…………..เดือน………….……………….พ.ศ…….…….……. 

                  ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี…………….ฉบับท่ี……….……ลงวันท่ี…………เดือน………..……………..พ.ศ……..….…. 

                     

( ลงช่ือ )…………………….…………………… 

  ตําแหนง………………………………………… 



(ลายมือช่ือ).............................................................. 

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

     ตําแหนง .............................................    

            เจาพนักงานทองถ่ินผูอนุญาต              

                      

 

ตัวอยางแบบฟอรม 

คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร  (  แบบ อ. 1 ) 

 

 
 

 

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 

เลขท่ี...................... 
 

 อนุญาตให                                                                                                          เจาของอาคาร 

อยูบานเลขท่ี                            ตรอก/ซอย                             ถนน                               หมูท่ี                    . 

ตําบล/แขวง                                           อําเภอ/เขต                                  จังหวัด                                  . 

        ขอ 1 ทําการ                                                                                                                         .                                                                                                                                          

ท่ีบานเลขท่ี                             ตรอก/ซอย                              ถนน                              หมูท่ี                    . 

ตําบล/แขวง                                       อําเภอ/เขต                                   .จังหวัด                                    . 

ในท่ีดินโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/น.ส.3 เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี                           เปนท่ีดินของ                                            . 

 ขอ 2 เปนอาคาร 

 (1)  ชนิด                                     จํานวน                          เพ่ือใชเปน                                        . 

พ้ืนท่ี/ความยาว                           ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน                                      คัน 

พ้ืนท่ี                                                  ตารางเมตร 

  (2)  ชนิด                               จํานวน                                เพ่ือใชเปน                                        . 

พ้ืนท่ี/ความยาว                           ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน                                      คัน 

พ้ืนท่ี                                                   ตารางเมตร 

 (3)  ชนิด                                  จํานวน                              เพ่ือใชเปน                                       . 

พ้ืนท่ี/ความยาว                                ท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน .                                คัน 

พ้ืนท่ี                                                   ตารางเมตร 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการคาํนวณเลขท่ี              /                 . 

ท่ีแนบทายใบอนุญาตน้ี 

 ขอ 3 โดยมี                                                                                  เปนผูควบคุมงาน 

 ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามเง่ือนไขดังตอไปน้ี 

 (1)  ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัตติามหลักเกณฑ  วิธีการ และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และหรือ

ขอบัญญัติทองถ่ิน  ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10  แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

 (2) ผูไดรับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 แลว  ตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของดวย 

ใบอนุญาตฉบับน้ีใหใชไดจนถึงวันท่ี                    เดือน                    พ.ศ...................                                  
 

    ออกให  ณ วันท่ี ...................เดอืน .................  พ.ศ. .........................       

 

แบบ อ.1 



 

การตออายุใบอนุญาต 

 

 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี.............. 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี...... .... เดือน....................... พ.ศ…... 

โดยมเีง่ือนไข……………………………. 

 

(ลายมือช่ือ).............................................. 

ตําแหนง................................................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ผูอนุญาต 

....................../......................./.................. 

 

 

          การตออายุใบอนุญาต 

            ครั้งท่ี.............. 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี...... .... เดือน..............พ.ศ........ 

โดยมเีง่ือนไข…..……………………. 

 

(ลายมือช่ือ)..................................... 

ตําแหนง......................................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ผูอนุญาต 

.................../...................../............ 

 

 

การตออายุใบอนุญาต 

ครั้งท่ี.............. 

ใหตออายุใบอนุญาตฉบับน้ีจนถึง 

วันท่ี...... .... เดือน...................... พ.ศ…... 

โดยมเีง่ือนไข………………………………. 

 

(ลายมือช่ือ).............................................. 

ตําแหนง...................................................... 

เจาพนักงานทองถ่ิน 

ผูอนุญาต 

..................../......................./..................... 

 

คําเตือน 

 

1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดระบุช่ือไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปน

ผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ  ท้ังน้ีไมเปนการกระทบถึงสิทธิและหนาท่ีทางแพงระหวางผูไดรับ

ใบอนุญาตกับผูควบคุมงานน้ัน  ในการบอกเลิกตัวผูควบคุมงานน้ีผูไดรับอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามท่ีไดรับอนุญาตไว

กอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานคนใหม  และมีหนังสือแจงพรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน คนใหม

ใหแกเจาพนักงาน ทองถ่ินแลว 

 2. ผูไดรับใบอนุญาตท่ีตองจัดใหมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถตามท่ี

กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับน้ี ตองแสดงท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณท่ีรับ

ใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืนน้ันตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน 

 3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช  เมื่อไดทําการตามท่ีไดรับ

ใบอนุญาตเสร็จแลว  ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคารน้ันได 

 4. ใบอนุญาตฉบับน้ี  ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดในใบอนุญาต ถาประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคํา

ขอกอนใบอนุญาตสิ้นอาย 

ดานหลัง 
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