
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารหรอืร ือ้ถอนอาคาร 

(แบบข.1) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลหนองตาคง อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุ ี

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

1) ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 21 ก าหนดวา่ผูใ้ดจะกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตอ้งไดรั้บ

ใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ 

 

2) ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 22 ผูใ้ดจะรือ้ถอนอาคารดงัตอ่ไปนีต้อ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงาน

ทอ้งถิน่ 

 

   (1) อาคารทีม่สีว่นสงูเกนิสบิหา้เมตรซึง่อยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคาร  

 

   (2) อาคารทีอ่ยูห่า่งจากอาคารอืน่หรอืทีส่าธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร  

 

3) ตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 มาตรา 4 ก าหนดวา่&ldquo;อาคาร&rdquo; หมายความวา่ตกึบา้นเรอืนโรงรา้น

แพคลงัสนิคา้ส านักงานและสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่ซึง่บคุคลอาจเขา้อยูห่รอืเขา้ใชส้องไดแ้ละหมายความรวมถงึ  

 

   (1) อฒัจันทรห์รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่เพือ่ใชเ้ป็นทีช่มุนุมของประชาชน  

 

   (2) เขือ่นสะพานอโุมงคท์างหรอืทอ่ระบายน ้าอูเ่รอืคานเรอืทา่น ้าทา่จอดเรอืรัว้ก าแพงหรอืประตทูีส่รา้งขึน้ตดิตอ่หรอืใกลเ้คยีง

กบัทีส่าธารณะหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ใหบ้คุคลทัว่ไปใชส้อย  

 

   (3) ป้ายหรอืสิง่ทีส่รา้งขึน้ส าหรับตดิหรอืตัง้ป้าย 

 

ก. ทีต่ดิหรอืตัง้ไวเ้หนอืทีส่าธารณะและมขีนาดเกนิหนึง่ตารางเมตรหรอืมนี ้าหนักรวมทัง้โครงสรา้งเกนิสบิกโิลกรัม  

 

ข. ทีต่ดิหรอืตัง้ไวใ้นระยะหา่งจากทีส่าธารณะซึง่เมือ่วดัในทางราบแลว้ระยะหา่งจากทีส่าธารณะมนีอ้ยกวา่ความสงูของป้ายนัน้

เมือ่วดัจากพืน้ดนิและมขีนาดหรอืมนี ้าหนักเกนิกวา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

 

   (4) พืน้ทีห่รอืสิง่ทีส่รา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารทีก่ าหนดตามมาตรา 8(9) 

 

   (5) สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงก าหนดสิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่เป็นอาคารตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุ

อาคารพ.ศ. 2544ก าหนดใหส้ิง่ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอาคารตามพ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

ก. ถังเก็บของทีม่คีวามจตุัง้แต ่100 ลกูบาศกเ์มตรขึน้ไป 

 

ข. สระวา่น ้าภายนอกอาคารทีม่คีวามจตุัง้แต ่100 ลกูบาศกเ์มตรขึน้ไป 

 

ค. ก าแพงกนัดนิหรอืก าแพงกนัน ้าทีต่อ้งรับความดนัของดนิหรอืน ้าทีม่คีวามสงูตัง้แต ่ 1.50 เมตรขึน้ไป 

 

ง. โครงสรา้งส าหรับใชใ้นการรับสง่วทิยหุรอืโทรทศันท์ีม่คีวามสงูจากระดบัฐานของโครงสรา้งนัน้ตัง้แต ่ 10 เมตรขึน้ไปและมี

น ้าหนักรวมตัง้แต ่40 กโิลกรัมขึน้ไป 

 

จ. สิง่ทีส่รา้งขึน้อยา่งอืน่นอกจากกขคและงทีม่คีวามสงูจากระดบัฐานตัง้แต ่ 10 เมตรขึน้ไป 

 

ฯลฯ 

 

ตามพระราชบญัญัตกิารอ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ. 2558 มาตรา 10 ผูอ้นุญาตตอ้ง



ด าเนนิการใหแ้ลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืส าหรับประชาชนและแจง้ให  ้

ผูย้ืน่ค าขอทราบภายในเจ็ดวนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จ  

 

หมายเหต ุ

 

 1) ขัน้ตอนการด าเนนิงานตามคูม่อืจะเริม่นับระยะเวลาตัง้แตเ่จา้หนา้ทีต่รวจสอบเอกสารครบถว้นตามทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืประชาชน

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

 2) กรณีค าขอหรอืเอกสารหลกัฐานไมค่รบถว้น/หรอืมคีวามบกพร่องไมส่มบรูณ์เป็นเหตไุมใ่หส้ามารถพจิารณาไดเ้จา้หนา้ทีจ่ะ

จัดท าบนัทกึความบกพร่องของรายการเอกสารหรอืเอกสารหลกัฐานทีย่ืน่เพิม่เตมิโดยผูย้ืน่ค าขอจะตอ้งด าเนนิการแกไ้ขและ /

หรอืยืน่เอกสารเพิม่เตมิภายในระยะเวลาก าหนดในบนัทกึดงักลา่วมเิชน่นัน้จะถอืวา่ผูย้ืน่ค าขอละทิง้ค าขอโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูย้ืน่

ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บมอบอ านาจจะลงนามบนัทกึดงักลา่วและจะมอบส าเนาบนัทกึความบกพร่องดงักลา่วใหผู้ย้ืน่ค าขอหรอืผูไ้ดรั้บ

มอบอ านาจไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 3) เจา้หนา้ทีจ่ะแจง้ผลการพจิารณาใหผู้ย้ืน่ค าขอทราบภายใน 7 วนันับแตว่นัทีพ่จิารณาแลว้เสร็จตามมาตรา 10 แหง่พ.ร.บ.การ

อ านวยความสะดวกในการพจิารณาอนุญาตของทางราชการพ .ศ.2558 

 

ดรูายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่www.bangkok.go.th/yota/ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลต าบลหนองตาคง 

อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุี 
โทร.039-480454 ,089-8346482 
ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลต าบลหนองตาคง 

อ าเภอโป่งน ้ารอ้น จังหวดัจันทบรุี 
โทร.039-480454 ,089-8346482 

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :45 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
รับค าขอตรวจสอบเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ)) 

1 ชัว่โมง เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

 

2) การพจิารณา 

พจิารณาแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรอืรายการค านวณ 

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ)) 

40 วนั เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
ออกใบอนุญาตหรอืค าสัง่ไมอ่นุญาตและแจง้ผลการพจิารณา  

(หมายเหต:ุ (หน่วยงานรับผดิชอบ)) 

5 วนั เทศบาลต าบลหนองตาคง 
อ าเภอโป่งน ้ารอ้น  
จังหวัดจันทบรุ ี

 
 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารหรอืรือ้ถอนอาคาร 

(แบบข.1) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

2) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

3) 

 

รายการค านวณ (กรณีทีเ่ป็นอาคารสาธารณะอาคารพเิศษหรอื

อาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยวตัถถุาวรและวตัถทุนไฟเป็นสว่นใหญ่) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(เอกสารของผูย้ืน่ค าขออนุญาต (กรณีบคุคลเป็นผูข้ออนุญาต

และกรณีหลายคนใหใ้ชท้กุคน) พรอ้มลงลายมอืชือ่และ/หรอืประทบัตรา
รับรองความถกูตอ้ง) 

- 

5) 
 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนวตัถปุระสงคแ์ละ
ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิุคคลผูข้ออนุญาตทีอ่อกใหไ้มเ่กนิหก

เดอืน 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ
ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล (กรณีทีน่ติบิคุคลเป็นผูข้ออนุญาต)) 

- 

6) 

 

หนงัสอืแสดงความเป็นตวัแทนของผูข้ออนุญาต (หนงัสอืมอบ

อ านาจ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ(พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้น 

(กรณีมกีารมอบอ านาจใหผู้อ้ ืน่ขออนุญาตแทน)) 

- 

7) 
 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยโฉนดทีด่นิเลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 
เลขที…่……..........................................................................

..... (ขนาดเทา่ตน้ฉบบัและตอ้งครบถว้นตามแผนผงับรเิวณหรอืที่

ระบุไวใ้นค าขออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

หนงัสอืรบัรองใหป้ลกูสรา้งอาคารในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยทะเบยีนบา้นละบตัรประชาชนของ
เจา้ของทีด่นิและพยานทีล่งลายมอืชือ่รัรองในเอกสาร (กรณีผูข้ออนุญาต

มไิดเ้ป็นเจา้ของทีด่นิ)) 

- 

9) 
 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนวตัถปุระสงคแ์ละ
ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิุคคลเจา้ของทีด่นิทีอ่อกใหไ้มเ่กนิหก

เดอืน 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 
ส าเนา1ชดุ 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ(พรอ้มส าเนาหรอืภาพถา่ยบตัรประชาชนและทะเบยีนบา้นของ

ผูม้อี านาจลงชือ่แทนนติบิคุคล (กรณีนติบิคุคลเป็นเจา้ของทีด่นิ)) 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูอ้อกแบบอาคารหรอืผูอ้อกแบบและค านวณ

อาคารซึง่จะตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุหรอืวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและจะตอ้งไม่

เป็นผูไ้ดร้บัการแจง้เวยีนชือ่ตามมาตรา 49 ทว ิ(กรณีทีอ่าคารมี

ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุหรอื
วชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุแลว้แตก่รณี) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

11) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน.4) ซึง่จะตอ้ง
เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหเ้ป็นผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรม

ควบคมุหรอืวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและจะตอ้งไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัการ
แจง้เวยีนชือ่ตามมาตรา 49 ทว ิ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาด

อยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุหรอืวชิาชพี

สถาปตัยกรรมควบคมุแลว้แตก่รณีและผูข้ออนุญาตระบุชือ่มาใน
ค าขออนุญาตดวืย) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ(พรอ้มทัง้ส าเนาหรอืภาพถา่ยใบอนุญาตประกอบวชิาขพีฯที่

ยังไมส่ ิน้อายุ) 

- 

12) 

 

หนงัสอืแจง้การใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงการใช้

ประโยชนท์ีด่นิในเจตกรุงเทพมหานคร (แบบผมร.1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

13) 

 

สญัญายนิยอมยกสทิธสิะพาน (กรณีเป็นการขออนุญาตกอ่สรา้ง

สะพาน) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 
(1) กอ่สรา้งอาคาร 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
 

 

2) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(2) ดดัแปลงอาคาร 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 

 

 

3) คา่ธรรมเนยีมใบอนุญาต 

(3) รือ้ถอนอาคาร 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 

 

 

4) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 

(1) อาคารสงูไมเ่กนิ 2 ชัน้หรอืสงูไมเ่กนิ 12 เมตรคดิ 0.50 บาท/
ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 บาท 

 
 

5) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 
(2) อาคารสงูเกนิ 2 ชัน้แตไ่มเ่กนิ 3 ชัน้หรอืสงูเกนิ 12 เมตรแตไ่ม่

เกนิ 15 เมตรคดิ 2.00 บาท/ตร.ม. 

คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
 

 



ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

(หมายเหต:ุ -) 

6) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 
(3) อาคารสงูเกนิ 3 ช้นัหรอืสงูเกนิ 15 เมตรคดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 

 

7) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 
(4) อาคารประเภทซึ่ง่ตอ้งรบัน า้หนกับรรทกุช ัน้ใดช ัน้หนึง่เกนิ 

500 กก./ตร.ม. คดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 

 

8) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 

(5) ทีจ่อดรถทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถภายนอกอาคารคดิ 
0.50 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0.5 บาท 

 
 

9) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 
(6) ป้ายคดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 
 

 

10) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 
(7) อาคารประเภทซึง่ตอ้งวดัความยาวเชน่ทางหรอืทอ่ระบายน า้  

ร ัว้หรอืก าแพงคดิ 1.00 บาท/ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 1 บาท 
 

 

11) คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบ 

(8) สะพานและเชงิลาดสะพานคดิ 4.00 บาท/ตร.ม. 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 4 บาท 

 
 

12) คา่ใชจ้า่ยในการดแูลรกัษาสภาพคลองบรเิวณทีข่ออนุญาตเป็น

จ านวนรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่กอ่สรา้งสะพานทีค่ านวณจากราคา
มาตรฐานของกรุงเทพมหานคร 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 50 บาท 

 
 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 23/05/2562 


