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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

กองชาง   องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ                       วันจันทร ถงึ วันศุกร 

โทรศัพท: 0 5528-7033     (ยกเวนวันหยดุทีท่างราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0 5528-7033              ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต : http://www.buengphra.go.th/ 

 
 

             ผูใดจะดดัแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนญุาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 
วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยงัไมอาจมีคําสัง่ไม
อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนงัสือแจงการ
ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวให ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น
แลวแตกรณี 
 
 
  

 
 

 
                                                                                 กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ     
1.ยื่นความประสงคดดัแปลงอาคารพรอมเอกสาร                       จํานวน  1  วัน  
2.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ 
อนุญาต                          จํานวน  1  วัน 
3.เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน 
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา 
ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกีย่วของเชน 
ประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่ินฯ   จํานวน  2  วัน 
4.เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา 
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตดัด 
แปลงอาคาร (น.1)                                           จํานวน  3  วัน 

งานที่ใหบรกิาร                      การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา  21 

หนวยงานที่รบัผิดชอบ             กองชาง   องคการบรหิารสวนตําบลบึงพระ 

ขอบเขตการใหบรกิาร 

สถานที/่ ชองทางการใหบรกิาร ระยะเวลาเปดใหบรกิาร 

หลกัเกณฑ วิธีการ และเงือ่นไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

http://www.buengphra.go.th/
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ใชระยะเวลา ไมเกิน  7  วัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการยื่น 

1) บัตรประจําตัวประชาชน                                              จํานวน   1   ฉบับ                                   

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล                         จํานวน   1   ชุด 

เอกสารอื่นๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  (แบบข. 1)   จํานวน   1   ชุด 

2) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจง จํานวน   1   ชุด 

3) โฉนดทีด่ินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบบัทกุหนาพรอมเจา 
ของทีด่ินลงนามรับรองสําเนาทกุหนากรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของ 
ที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของทีด่ินใหกอสรางอาคารในที่ดิน  จํานวน   1   ชุด 
4) ใบอนุญาตใหใชทีด่ินและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรมหรือ 
ใบอนุญาตฯฉบบัตออายุหรือใบอนุญาตใหใชทีด่ินและประกอบกิจการ  
(สวนขยาย) พรอมเงือ่นไขและแผนผังทีด่ินแนบทาย (กรณีอาคารอยู 
ในนิคมอตุสาหกรรม)      จํานวน   1   ชุด 
5) กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนงัสือมอบอํานาจตดิอากรแสตมป 
 30 บาทพรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบยีนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ   จํานวน   1   ชุด 
6) บตัรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบยีนบานของผูมอํีานาจ 
ลงนามแทนนิตบิคุคลผูรับมอบอํานาจเจาของทีด่ิน (กรณีเจาของที ่
ดินเปนนิติบคุคล)       จํานวน   1   ชุด 
7) หนังสือยินยอมใหชดิเขตทีด่ินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคาร 
ชิดเขตทีด่ิน)       จํานวน   1   ชุด 
8) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนญุาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี 
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)  จํานวน   1  ชดุ 
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนญุาต 
เปนผูประกอบวิชาชีพศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ)   จํานวน  1  ชดุ 
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่ม ี
ลายมือชื่อพรอมกับเขยีนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) จํานวน  1  ชดุ 
 

รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 

เอกสารหรือหลกัฐานทีต่องใช 

ระยะเวลา 
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11) รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่อ 
อาคารสถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผูคํานวณพรอม 
ลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคาร 
ที่กอสรางดวยวัสดถุาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบาง 
ประเภททีต่ั้งอยูในบริเวณทีต่องมีการคํานวณใหอาคารสามารถ 
รับแรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการ 
รับนํ้าหนักความตานทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับ 
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2550  
ตองแสดงรายละเอยีดการคํานวณการออกแบบโครงสราง  จํานวน  1  ชดุ 
12) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที ่6 
 พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให 
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวสัดุที ่
รับรองโดยสถาบันทีเ่ชื่อถือไดวศิวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม จํานวน  1  ชดุ 
13) กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540  
ตองมีระยะของคอนกรีตทีหุ่มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็ก 
ไมนอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอตัรา 
การทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต  จํานวน  1  ชดุ 
14) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคมุการ 
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม 
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน)   จํานวน  1  ชดุ 
15) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการ 
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีวศิวกรควบคุมงาน)   จํานวน  1  ชดุ 
16) แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร 
ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2535)    จํานวน  1  ชดุ 
17) หนังสือรับรองของผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ    จํานวน   1  ชดุ 
18) หนังสือรับรองของผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา     จํานวน  1  ชดุ 
19) หนังสือรับรองของผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมและ 
วิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลงิไหม    จํานวน  1  ชดุ 
20) หนังสือรับรองของผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบบําบดัน้ําเสยีและการระบายนํ้าทิ้ง  จํานวน  1  ชดุ 
21) หนังสือรับรองของผูประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา     จํานวน  1  ชดุ 
22)หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของ 
วิศวกรผูออกแบบระบบลฟิต     จํานวน  1  ชดุ 
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ท่ี รายการ จํานวนเงิน (บาท) 

1 เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

0 

 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถตดิตอเพื่อรองเรียนไดที่ 

กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลบึงพระ โทรศัพท: 0 5528-7033 

หรือ เว็บไซต : http://www.buengphra.go.th/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

การรับเร่ืองรองเรียน 

http://www.buengphra.go.th/

