
คู่มือการให้บริการประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานให้บริการ  : กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และการพิจารณาอนุญาต 

ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง  ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 
คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่กรณี 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง 
ส านักงานเลขท่ี 9/9 หมู่ที่ 5 ต าบลแพรกหนาม
แดง อเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
รหัสไปรษณีย์ 75110  โทร. 0-3477-2069-
70 , โทรสาร. 0-3477-2033   
http://www.phragnamdang.go.th/ ติดต่อ
ด้วยตนเองท่ีหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ราชการ
ก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 16.30 น.(มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน (ปรับลดระยะเวลาลง เหลือไม่เกิน 30 วัน) 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1 การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 
-  ยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร พร้อมเอกสารหลักฐาน 
 

1 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกหนามแดง อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

2 การพิจารณา 
- เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการอนุญาต 
 

7 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกหนามแดง อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

http://www.phragnamdang.go.th/


ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

3 การพิจารณา 
- เจ้าพนักงานท ้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช ้
ประโยชน์ท ี่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผ ัง เม ือง 
ตรวจสอบสถานท ี่ก่อสร้าง ผ ังบริเวณแผนท ี่ส ังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท ี่เกี  ่ยวข้องเช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และพรบ. จัดสรรที่ดนิฯ 
 

20 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกหนามแดง อ าเภอ
อัมพวา  จังหวัด
สมุทรสงคราม 

4 การลงนาม 
- เจ้าพนักงานท ้องถิ่นตรวจพ ิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอน ุญาต และแจ้งให้ผู้ขอมาร ับ
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร  
 

2 วัน องค์การบริหารส่วนต าบล
แพรกหนามแดง อ าเภอ
อัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ รายการเอกสาร  จ านวน 
1 แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 1 ชุด 
2 

 
บัตรประจ าตัวประชาชน  และทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  (อบต.ถ่าย
เอกสารให้ ผู้ขออนุญาตลงชื่อรับรองส าเนา) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

3 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค์  และผู้มีอ านาจลงชื่อ แทน
นิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

 1 ชุด 

4 หนังสือมอบอ านาจแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร  ( กรณีตัวแทน
เจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต ) หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน ( 
ในกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ใช่เจ้าของอาคาร ) 

1 ชุด 

5 ส าเนาบัตรประจ าตัวและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน (พร้อม
ลงชื่อรับรองส าเนาทุกหน้า ) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

6 ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน /น.ส.๓ /ส.ค.๑  (ถ่ายส าเนาเท่าตัวจริง พร้อมลงชื่อ
รับรองส าเนาทุกหน้า) 

1 ชุด 

7 หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน( กรณีก่อสร้างในที่ดินเช่า หรือที่ดินที่
ยังไม่ได้ท าการโอนกรรมสิทธิ์  ) 

1 ชุด 

8 หนังสือยินยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีก่อสร้างชิดเขตที่ดิน) 1 ฉบับ 

 

 



ล าดับ รายการเอกสาร  จ านวน 
 

9 หนังสือตกลงท าผนังร่วมกัน (กรณีใช้ผนังร่วมกัน ) 1 ฉบับ 
10 แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน   5 ชุด 
11 รายการค านวณ (วิศวกรลงลายมือชื่อก ากับทุกหน้า) 1 ชุด 
12 มาตรการรื้อถอนอาคาร (กรณีรื้อถอนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
1 ชุด 

13 หนังสือรับรองของผู้ออกแบบอาคาร หรือผู้ออกแบบและค านวณอาคารและ
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

14 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน และส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่
อาคารมีลักษณะหรือขนาดที่อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และมีความประสงค์จะยื่นพร้อมค าขอ) 

อย่างละ 1 ฉบับ 

15 หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
หรือผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ที่ออกโดยสภาสถาปนิก หรือสภา
วิศวกร  

1 ฉบับ 

16 เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 1 ชุด 

 

ค่าธรรมเนียม 
ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม  อัตราค่าธรรมเนียม

(บาท) 
 

1 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
(1) อาคารที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลัง
เดียวกัน รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่ใช้เพ่ือเก็บผลิตผล 
ทางการเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร หรืออาคารเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร หรือรั้ว ก าแพง หรือประตูที่เป็นอาคาร ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้  
    (ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง  
    (ข) ใบอนุญาตดัดแปลง  
    (ค) ใบอนุญาตรื้อถอน  
    (ง) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  
    (จ) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  
    (ฉ) ใบแทนใบอนุญาต  

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับละ ๒๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 
ฉบับละ ๒๐ บาท 
ฉบับละ  ๕ บาท 

 



ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม  อัตราค่าธรรมเนียม
(บาท) 

2 (2) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
    (ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง  
    (ข) ใบอนุญาตดัดแปลง  
    (ค) ใบอนุญาตรื้อถอน  
    (ง) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  
    (จ) ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  
    (ฉ) ใบรับรอง  
    (ช) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  

 
ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ฉบับละ   ๕๐ บาท 
ฉบับละ   ๕๐ บาท 
ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ฉบับละ   ๑๐ บาท 

3 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังต่อไปนี้  
(๑) อาคารที่ใช้เพ่ือการอยู่อาศัยไม่เกินสองชั้นและมีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลัง
เดียวกัน รวมกันไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร หรืออาคารที่ใช้เพ่ือเก็บผลิตผล
ทาง การเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม่เกิน ๑๐๐ ตาราง
เมตร หรืออาคารเพ่ือการเลี้ยงสัตว์ที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกัน
ไม่เกิน ๑๐๐ ตารางเมตร หรือรั้ว ก าแพง หรือประตูที่เป็นอาคารตาม
กฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้  
    (ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง  
    (ข) ใบอนุญาตดัดแปลง  
    (ค) ใบอนุญาตรื้อถอน  
    (ง) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  

 
 
 
 
 
 
 

ฉบับละ ๒๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐ บาท 

4 (2) อาคารอ่ืนนอกจากอาคารตาม (๑) ให้เรียกเก็บในอัตรา ดังต่อไปนี้  
    (ก) ใบอนุญาตก่อสร้าง  
    (ข) ใบอนุญาตดัดแปลง  
    (ค) ใบอนุญาตรื้อถอน  
    (ง) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย 

 
ฉบับละ ๒๐๐ บาท 
ฉบับละ ๑๐๐ บาท 
ฉบับละ ๕๐ บาท 
ฉบับละ ๕๐ บาท 

 

 

ช่องทางร้องเรียน  แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1 องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกหนามแดง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โทรศัพท์ 0-3477-
2069-70 website:  http://www.phragnamdang.go.th/ 

 

 
 

http://www.phragnamdang.go.th/

