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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 
22)  ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาต  ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่น
ค าขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และเม่ือไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่ง 
ไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 

 

 

 

๑. ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบ 
การขอต่ออายุใบอนุญาต 
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตาม 
ใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ 
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 
 

 

ใช้ระยะเวลา  5  วัน  

งานที่ให้บริการ                   การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

http://www.takotaphi.co.th/
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เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1) 

แบบค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพ่ือการยื่น (แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
ส าเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม   
 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

ผูใดจะดัดแปลงอาคาร  โดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได  โดยการแจ้งตอเจาพนักงาน 
ทองถิ่นตามมาตรา ๓๙ ทวิ  เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง  ในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา  ๓๙  ทวิ  ให้  
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน  ๗  วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ค าสั่งดังกล่าว  และภายใน  ๑๒๐  วัน  นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  หรือนับแต่วันที่เริ่มการ
ดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้  ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณ  
แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา  ๓๙  ทวิไม่ถูกต้อง   
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นที่
เก่ียวข้อง  ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  ทราบโดยเร็ว 

 

 

 

 

 

งานทีใ่ห้บริการ                   การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.takotaphi.co.th/


41 

 

 

 
 

 

๑. ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่ายค่าธรรมเนียม   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
    และรับใบรับแจ้ง   
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
    ประกอบการแจ้ง 
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
  ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท า 
  ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 
  ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
  เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ 
   แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 

 

 

ใช้ระยะเวลา  ๔5  วัน  

 

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 
แบบการแจ้งดัดแปลงอาคารตามท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

2) 
ใบอนุญาตหรือใบรับแจ้งก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับอนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

6) 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

7) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลงอาคาร) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
สถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

10) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

11) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

13) 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและ
พ้ืนดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 
2550 ต้องแสดงรายละเอียดการ
ค านวณการออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

14) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 
173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

16) 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบ
ของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น

อาคารสูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบ)) 

 
 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

  ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคาร  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  
45  วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต  หรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2 คราวคราวละไม่เกิน  45 วัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้
นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 

 
 

 

๑. แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่ายค่าธรรมเนียม        กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
และรับใบรับแจ้ง   
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการแจ้ง 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดิน 

งานทีใ่ห้บริการ                   การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.takotaphi.co.th/
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อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ 
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
 
 
 

ใช้ระยะเวลา  ๔5  วัน 

  

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1) 
แบบการแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดกรอกข้อความให้
ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด - 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

4) 
หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของ
ที่ดิน) 

- 0 1 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 
รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อ
เลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

 

 
ไม่มีค่าธรรมเนียม  
  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

 ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน  15 เมตร  ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืน  หรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง
ของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า  ๒  เมตร  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น  ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่
อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2  คราว
คราวละไม่เกิน  45  วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อน
สิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานทีใ่ห้บริการ                   การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.takotaphi.co.th/
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๑. ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่าธรรมเนียม   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
และรับใบรับแจ้ง   
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการแจ้ง 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่น  ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดิน 
อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ 
แจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 
 
 
 
 

ใช้ระยะเวลา  ๔5  วัน  

 

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสา
ร 

หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  (แบบข. 1) - 1 0 ชุด (เอกสารใน

ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติด
อากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 

6) 
บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 

7) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบอ านาจติด
อากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจบัตรประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของอาคาร (กรณีเจ้าของอาคาร
เป็นนิติบุคคล) 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสา
ร 

หมายเหตุ 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และควบคุม

งาน) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และควบคุม

งาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ
และควบคุม

งาน) 
 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
 

  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

  กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร  ซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้
บุคคลใดใช้อาคารดังกล่าว  เพ่ือกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้
ส าหรับกิจการหนึ่งประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง  จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 

 
 

 

๑. ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อม   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
เอกสาร  
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดิน 
อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก 
ใบอนุญาต(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (น.5) 

งานทีใ่ห้บริการ                   การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.takotaphi.co.th/
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ใช้ระยะเวลา  ๒5  วัน 

  

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการ
เป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 
หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้
ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 
รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลง
ลายมือชื่อเลขทะเบียนของวิศวกร

- 1 0 ชุด - 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการ
เปลี่ยนแปลงการใช้อาคารท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพื้น
อาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้
เดิม 

7) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
และค านวณพร้อมส าเนาหรือภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
 

  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
  

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220      ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคาร  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45  วัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ  ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในก าหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน  2  คราวคราวละไม่เกิน 45  วัน  แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา  หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น
แล้วแต่กรณี 
 
 

 
 

 

๑. ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อมเอกสาร        กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก  
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินตามกฎหมายว่า  ด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่น  ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดิน 
อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
๔.เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก 

งานทีใ่ห้บริการ                   การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.takotaphi.co.th/
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ใบอนุญาต(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1) 
 
 
 

ใช้ระยะเวลา  ๔5  วัน 

  

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 1) - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ

ผู้ขออนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาต
หรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินเป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

7) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

11) 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม
ทุกแผ่น   (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับน้ าหนักความ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

ต้านทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่
รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบโครงสร้าง 

12) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc 
> 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

13) 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 
 

 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 
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ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
 

 

  

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

  ผูใดจะเคลื่อนย้ายอาคาร  ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาต  หรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ  ภายใน 
45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ  ในกรณี  มีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2  คราวคราวละไม่เกิน  45  วัน  แต่ต้องมีหนังสือ
แจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราว  ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้
นั้น  แล้วแต่กรณี 

 
 

 

๑. ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคารพร้อม   กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
เอกสาร  
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขออนุญาต 
๓. เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
เช่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดิน 
อากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

งานทีใ่ห้บริการ                   การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

http://www.takotaphi.co.th/
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๔. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก 
ใบอนุญาต(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (น.1) 
 
 

 

ใช้ระยะเวลา  ๔5  วัน  

 

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 

เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

1) ค าขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบข. 2) - 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส. 3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้เคลื่อนย้าย
อาคารไปไว้ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมาย
เหตุ 

5) 
ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนของผู้มี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 
รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
 

  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

 1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1 การด าเนินการถมดินนั้น  จะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้
บังคับได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน    
ราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดิน  และถมดินคือประสงค์จะ
ท าการถมดิน  โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง  และมีพ้ืนที่เกิน  2,000 ตาราง
เมตร  หรือมีพ้ืนที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด  ซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็น
การขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
 
 

งานทีใ่ห้บริการ                   การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.takotaphi.co.th/
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     2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน 
  เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับ
แต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อ านาจออกค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

 
 

 

๑. ผู้แจ้งยื่นเอกสารการถมดินตามท่ีให้เจ้าพนักงาน  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถูกต้อง) 
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้ง 
มารับใบรับแจ้ง 
 
 
 
 

ใช้ระยะเวลา  ๗  วัน  

 

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการถมดิน - 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณ
ข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน - 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคาร

ในที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้ง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่ของ
เนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตรและมีความสูงของเนินดินตั้งแต่ 
2 เมตรขึ้นไปวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ า
กว่าระดับสามัญวิศวกรกรณีพ้ืนที่เกิน 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่
ของเนินดินติดต่อเป็นผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมีความสูงของเนิน
ดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไปต้องเป็นผู้ได้รับ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

9) ชื่อและท่ีอยู่ของผู้แจ้งการถมดิน - 1 0 ชุด - 
 

 

 

ไม่มีค่าธรรมเนียม  
 

  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
 

 

  

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/
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คูมือส าหรับประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

1. กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ             วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  

โทรศัพท์: 0-4466-6220     (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-4466-6220     ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 

 

 

 1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1 การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับ
ได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดใน    
ราชกิจจานุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท า
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือ
พ้ืนที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าที่ขัด
หรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มี
การแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออก

งานทีใ่ห้บริการ                   การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ          กองช่าง   องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 

ขอบเขตการให้บริการ 

 
สถานที/่ ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 

http://www.takotaphi.co.th/
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ค าสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 

 
 

 

๑. ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุดดินตามที่ให้เจ้าพนักงาน กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ 
ท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
๒. เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและพิจารณา 
(กรณีถูกต้อง) 
๓.เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้ง 
มารับใบรับแจ้ง 
 
 
 
 

ใช้ระยะเวลา  ๗  วัน  

 

 

 

 

เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนและระยะการให้บริการ 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 
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เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงา
นภาครฐั
ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 
หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ีประสงค์จะด าเนินการขุดดิน - 1 0 ชุด - 
2) แผนผังแสดงเขตท่ีดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง - 1 0 ชุด - 
3) แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน - 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนา
ทุกหน้า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ

เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารใน

ที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอ านาจกรณีให้บุคคลอ่ืนยื่นแจ้งการ
ขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอื่น 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการค านวณ (วิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 ตาราง
เมตรต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ ากว่า
ระดับสามัญวิศวกรกรณีการขุดดินที่มีความลึก
เกินสูง 20 เมตรวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) 
รายละเอียดการติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีการขุดดินลึกเกิน 3 
เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกิน 10,000 
ตารางเมตรหรือมีความลึกหรือมีพ้ืนที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดผู้ควบคุมงาน
ต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ  500  บาท 
ค่าธรรมเนียม  500  บาท 
 

  

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโกตาพิ โทรศัพท์: 0-4466-6220 
หรือ เว็บไซต์ : www.takotaphi.co.th 
 

ค่าธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องร้องเรียน 

 

http://www.takotaphi.co.th/

