คูมือสําหรับประชาชน : การขอขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร (กรณีบุคคลธรรมดา)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ตามมาตรา 32 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงกําหนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมี
ผูตรวจสอบ พ.ศ. 2548 กําหนดใหเจาของอาคาร 9 ประเภท ตองจัดใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรมหรือผูตรวจสอบดาน
สถาปตยกรรมแลวแตกรณี ทําการตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสรางของตัวอาคาร และอุปกรณตาง ๆ ของอาคาร
เพื่อประโยชนแหงความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยในการใชอาคาร แลวรายงานผลการตรวจสอบตอพนักงานทองถิ่น
ตามเกณฑที่กําหนดไวในกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียน และการเพิก
ถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548ที่กําหนดใหผูตรวจสอบอาคารตอง
เปนผูขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยยื่นคําขอนั้นตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ผานสํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง หรือสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดที่สถาน
ประกอบการนั้นตั้งอยูห รือที่ผขู อขึ้นทะเบียนมีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู ผูขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ กฎหมายกําหนดให
เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลโดยมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
กรณีบุคคลธรรมดา
(1) มีสัญชาติไทย
(2) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี
(3) ผานการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารตามที่คณะกรรมการ
ควบคุมอาคารรับรอง
(4) ไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57
หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 โทร.02-567-5764-6 /ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 120 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูขอยื่นขอขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบ (ตามแบบ ต.1) พรอมเอกสารหรือ
หลักฐานตามที่กําหนดใหเจาหนาที่ตรวจสอบขอมูล
(หมายเหตุ: (สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร/สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เปนหนวยงานผูรับผิดชอบ))
2) การพิจารณา
เจาหนาที่เสนอคําขอพรอมความเห็นตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร
(หมายเหตุ: (สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร/สํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด เปนหนวยงานผูรับผิดชอบ))
3) การพิจารณา
คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาคําขอขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบ
(หมายเหตุ: -)
4) การพิจารณา
คณะกรรมการควบคุมอาคารเห็นควรใหรับขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบ
จัดทําหนังสือแจงใหผูขอขึ้นทะเบียนทราบ เพื่อจัดสงสัญญาประกันภัย
และกรมธรรมประกันภัยใหแกคณะกรรมการควบคุมอาคารภายใน
30 วัน
(หมายเหตุ: (หากผูขอขึ้นทะเบียนไมจัดสงสัญญาประกันภัยและ
กรมธรรมประกันภัยภายใน 30 วัน โดยไมแจงเหตุผลหรือขอขัดของให
คณะกรรมการควบคุมอาคารใหถือวาผูขอขึ้นทะเบียนไมประสงคที่จะ
ยื่นขอขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร ))
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคารไดรับสัญญาประกันภัยและกรมธรรม
ประกันภัยประธานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะออกหนังสือรับรอง
การขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบ (แบบ รต.1) และแจงใหผูขอขึ้นทะเบียน
มารับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
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ผังเมือง
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) สําเนาทะเบียนบาน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 2) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 3) ใบอนุญาตใหเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
วาดวยวิศวกร หรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม
ตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี และใบอนุญาตยังไมสิ้น
อายุ
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (หนวยงานที่ออกใบอนุญาต สภาวิศวกร หรือสภา
สถาปนิก)
4) ประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองวาผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบของอาคาร
ตามที่คณะกรรมการควบคุมอาคารรับรอง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ 5) หนังสือแจงการสอบวัดผลจากสภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิกของผู
ขอขึ้นทะเบียน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ผูออกหนังสือแจงการสอบ สภาวิศวกรหรือสภาสถาปนิก)
6) สัญญาประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยจะตองเปนการประกัน
ความรับผิดตามกฎหมายที่เกิดจากความบกพรองของผูขอขึ้น
ทะเบียนในการปฏิบัติงานไมเปนไปตามมาตรฐานการตรวจสอบ
โดยมีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง และไม
นอยกวาสองลานบาทตอป และมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวา
สามป

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมการปกครอง

กรมการปกครอง

-

-

-

-

ลําดับ

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
ฉบับจริง 1 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (ใชย่นื ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารไดมีหนังสือ
แจงมติใหขึ้นทะเบียนผูตรวจสอบอาคาร)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ไมมีคา ธรรมเนียม
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง (218/1 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม
ที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-299-4366)
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57 หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง
จังหวัดปทุมธานี 12000 โทร.02-567-5764-6
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
ฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบ ต.1
(หมายเหตุ: -)

คูมือสําหรับประชาชน : การขอจดทะเบียนผูรับจางงานกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูที่มีความประสงคขอจดทะเบียนเปนผูรบั จางงานกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง ในสาขาตาง ๆ หรือ ผูรบั จางงาน
กอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง ที่ประสงคจะขอจดทะเบียนในประเภท(ชั้น)ที่สูงขึ้น ใหย่นื คําขอ จดทะเบียนพรอม
ดวยรายละเอียดไดที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง ในวันและเวลาราชการ กรมโยธาธิการและผังเมืองจะพิจารณา
คําขอจดทะเบียนตามคุณสมบัติที่กําหนดใน มยผ.701-2553 ใหแลวเสร็จภายใน 15 วันทําการ นับตั้งแตวันที่ไดรับคําขอ
โดยเอกสารหลักฐานตาง ๆ จะตองครบถวนและถูกตอง ผูที่ผา นการคัดเลือก กรมโยธาธิการและผังเมือง จะประกาศขึ้น
บัญชีเปนผูรับจางงานกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง และจะออกบัตรเปนผูรับจางให ซึ่งบัตรจะมีอายุ 3 ป
นับตั้งแตวันประกาศขึ้นบัญชี
กรมโยธาธิการและผังเมือง เปดใหผูประสงคจะขอจดทะเบียนเปนผูรับจางงานกอสราง หรือผูที่มีความประสงคจะ
ขอจดทะเบียนในประเภท(ชั้น)ที่สูงขึ้น สามารถยื่นคํารองขอจดทะเบียนไดที่ กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ในวัน และเวลาราชการ
คุณสมบัติของผูรับจางงานกอสราง
1. เปนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธุรกิจงานกอสราง และไมมีรายชื่ออยูในบัญชีการละทิ้งงานราชการ
ของกระทรวงการคลัง
2. ไมเปนคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
3. มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอตามที่กําหนดไวในตารางทายมาตรฐาน มยผ.701-2553
4. มีบุคลากรเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร สําหรับงานกอสราง
ตามที่กําหนดไวในตารางทายมาตรฐาน มยผ.701-2553
5. มีเครื่องมือและอุปกรณกอสรางของตนเอง ตามที่กําหนดไวในตารางทายมาตรฐาน มยผ.701-2553 การประเมิน
เครื่องมือ เครื่องจักร ของผูยื่นขอจดทะเบียน ตามเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี้
(1) รายการเครื่องมือเครื่องจักรตามงบดุลปสุดทาย(ภงด.50)
(2) หลักฐานแสดงการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ เชน ใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนเครื่องจักร ยานพาหนะ ที่ชําระคาภาษี
ประจําปถูกตอง
(3) เครื่องมือเครื่องจักรที่จดทะเบียนมีกรรมสิทธิ์นอยกวา 90 วัน นับถึงวันออกประกาศรับสมัครจดทะเบียน
จะตองเปนเครื่องมือเครื่องจักรที่จัดซื้อจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายโดยตรง และตองแสดงหลักฐานการ
ซื้อขายดวยในกรณีที่เชาซื้อจะตองเชาซื้อมาไมนอยกวา 90 วัน
(4) เครื่องมือเครื่องจักรตองมีสภาพดีสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีลักษณะและคุณสมบัติถูกตอง
ไดมาตรฐาน โดยผูยื่นสมัครขอจดทะเบียนตองแนบภาพถายเครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้นตามบัญชีที่ยื่นขอ
จดทะเบียนและสามารถตรวจสอบเครื่องมือได
สาขางานกอสราง ไดกําหนดสาขาดังตอไปนี้

1. สาขา 1 งานกอสรางอาคาร
2. สาขา 2 งานกอสรางเขื่อน
3. สาขา 3 งานกอสรางทางระบายน้ํา
4. สาขา 4 งานกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย
5. สาขา 5 งานกอสรางระบบปองกันน้ําทวม
6. สาขา 6 งานกอสรางทาง
7. สาขา 7 งานกอสรางสะพาน
8. สาขา 8 งานกอสรางปรับปรุงภูมิทัศน
สาขาของผูรับจางกอสรางและสิทธิในการเสนอราคา(รายละเอียดเอกสารแนบทาย)
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57
หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 โทร.02-567-5764-6 /ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วันทําการ
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วันทําการ
1. บริษัท/หางฯ ยื่นคําขอจดทะเบียน
เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบ งานจดทะเบียน ฝายบริหารงานทั่วไป กอง
คลัง))
2) การพิจารณา
8 วันทําการ
คณะอนุกรรมการแตละสาขาที่ขอจดทะเบียนพิจารณาเอกสาร
หลักฐานประกอบคําขอ
(หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบ คณะอนุกรรมการแตละสาขาที่ขอจด
ทะเบียน “สํานักสถาปตยกรรม” (สาขางานอาคาร,สาขางานปรับปรุง
ภูมิทัศน) “สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง” (สาขางานเขื่อน,
สาขางานทางระบายน้ํา,สาขางานระบบบําบัดน้ําเสีย,สาขาระบบ
ปองกันน้ําทวม,สาขางานทาง,สาขางานสะพาน)

สวนที่รับผิดชอบ
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
3) การพิจารณา
5 วันทําการ
คณะกรรมการพิจารณาอนุญาตการจดทะเบียนเสนอลงนามอนุญาต/
ประกาศขึ้นบัญชี และแจงผลการพิจารณาใหผูย่นื คําขอทราบ
(หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบ คณะกรรมการ/กองคลัง นําเสนอให
คณะกรรมการพิจารณา))
4) การพิจารณา
1 วันทําการ
ผูยื่นคําขอมาชําระคาธรรมเนียมและรับบัตรประจําตัวผูรับจางขึ้น
ทะเบียน
(หมายเหตุ: (ผูรับผิดชอบ งานจดทะเบียน ฝายบริหารงานทั่วไป
กองคลัง))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) ใบคําขอจดทะเบียนผูรับจางงานกอสราง(แบบ คคส.1-5)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ 2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 3) หนังสือรับรองเครดิตธนาคาร(สํานักงานใหญ)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (หนังสือรับรองเครดิตธนาคาร(สํานักงานใหญ) ทุก
ธนาคาร)
4) หนังสือรับรองวิศวกรประจําบริษัท/หางฯ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ 5) เอกสารหลักฐานแสดงความเปนเจาของ เครื่องมือ และอุปกรณการ
กอสราง พรอมรูปภาพประกอบ
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด

สวนที่รับผิดชอบ
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
กรมโยธาธิการและผังเมือง

กรมพัฒนาธุรกิจการคา

-

สภาวิศวกร

-

ลําดับ

6)

7)

ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
หมายเหตุ (เอกสารหลักฐานแสดงความเปนเจาของ เครื่องมือ และ
อุปกรณการกอสราง พรอมรูปภาพประกอบ เชน สําเนาทะเบียนรถ
สําเนาใบเสร็จเครื่องมือ ฯลฯ)
หนังสือรับรองผลงาน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (หนังสือรับรองผลงาน ออกโดยหนวยงานภาครัฐทุกแหง)
เอกสารอื่น ๆ ที่ประสงคจะแสดงเพิ่มเติม
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารอื่น ๆ ทีป่ ระสงคจะแสดงเพิ่มเติม )

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คา ธรรมเนีย มการจดทะเบี ยนเป น ผู รั บ จ า งงานก อ สร างของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ประเภทชั้นพิเศษ
(หมายเหตุ: -)
2) คา ธรรมเนีย มการจดทะเบี ยนเป น ผู รั บ จ า งงานก อ สร างของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ประเภทชั้น 1
(หมายเหตุ: -)
3) คา ธรรมเนีย มการจดทะเบี ยนเป น ผู รั บ จ า งงานก อ สร างของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ประเภทชั้น 2
(หมายเหตุ: -)
4) คา ธรรมเนีย มการจดทะเบี ยนเป น ผู รั บ จ า งงานก อ สร างของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ประเภทชั้น 3
(หมายเหตุ: -)
5) คา ธรรมเนีย มการจดทะเบี ยนเป น ผู รั บ จ า งงานก อ สร างของกรม
โยธาธิการและผังเมือง ประเภทชั้น 4
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 12,000 บาท
คาธรรมเนียม 6,000 บาท
คาธรรมเนียม 5,000 บาท
คาธรรมเนียม 4,000 บาท
คาธรรมเนียม 2,000 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กองคลัง กรมโยธาธิการและผังเมือง โทรศัพท 02-2994266-7 หรือเว็บไซต www.dpt.go.th
(หมายเหตุ: (เลขที่ 218/1 ถ.พระรามที6่ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400))
2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57 หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 โทร.02-567-5764-6 /
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
ชื่อแบบฟอรม
1) แบบ คคส.1 แบบคําขอจดทะเบียนเปนผูรับจางงานกอสรางของกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (กรณีขอเลื่อน ใชแบบ คคส.1.1))
2) แบบ คคส.2 แบบแสดงรายละเอียดฐานะการเงิน
(หมายเหตุ: (หนังสือรับรองเครดิตธนาคาร ใชแบบ คคส.2.1))
3) แบบ คคส.3 แบบแสดงการรับรองลูกจาง(วิศวกร)
(หมายเหตุ: (รายละเอียดสรุป ใชแบบ คคส.3.1 และแบบ คคส.3.2))
4) แบบ คคส.4 แบบแสดงเครื่องมือ และอุปกรณ
(หมายเหตุ: -)
5) แบบ คคส.5 แบบแสดงผลงาน
(หมายเหตุ: (รายละเอียดสรุป ใชแบบ คคส.5.1))
6) แบบ คคส.6 แบบขอทําบัตรใหม
(หมายเหตุ: (กรณีเปลี่ยนชื่อบริษัท/หางฯ - กรณีบัตรสูญหาย))
7) แบบ คคส.1.1 แบบคําขอเลื่อนชั้น
(หมายเหตุ: (กรณีขอเลื่อนชั้นที่สูงขึ้น))

คูมือสําหรับประชาชน : การขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ (กรณีบุคคลธรรมดา)
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1. เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารใดประสงคจะใชอาคารหรือสวนใดของอาคารนั้นที่ไดดําเนินการกอสรางหรือ
ดัดแปลงแลวเสร็จเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ขม. 1พรอมดวยเอกสารหลักฐานที่
ระบุไวในแบบดังกลาว จํานวนสามชุดตอคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ โดยอาคารที่ตั้งอยูในเขต
กรุงเทพมหานครใหยื่นผานกรมโยธาธิการและผังเมือง สําหรับอาคารที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นใหยื่นผานสํานักงานโยธาธิการ
และผังเมืองจังหวัด
2. เมื่อคณะกรรมการเห็นวาอาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ประสงคจะขออนุญาตใชเพื่อเปนโรงมหรสพนั้นได
กอสรางหรือดัดแปลงแลวเสร็จโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 หรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ และ
เห็นควรอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพก็ใหมีหนังสือแจงใหผขู อรับใบอนุญาตทราบเพื่อจัดสงสําเนา
กรมธรรมประกันภัยตามขอ 3 ใหแกคณะกรรมการ โดยอาคารที่ตั้งอยูในเขตกรุงเทพมหานครใหสงผานกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง สําหรับอาคารที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่นใหสงผานสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับหนังสือ
ในกรณีที่ผขู อรับใบอนุญาตไมจัดสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยไมแจงเหตุผลอันสมควร
ใหคณะกรรมการทราบ ใหถือวาผูขอรับใบอนุญาตไมประสงคที่จะยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพอีกตอไป
3. สําเนากรมธรรมประกันภัยที่ผูขอรับใบอนุญาตจะตองจัดสงใหแกคณะกรรมการตามขอ 2 จะตองเปนการประกันความ
รับผิดตามกฎหมายตอชีวติ รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอก โดยมีจํานวนเงินคุมครองกรณีเสียชีวิตหรือทุพพล
ภาพถาวรไมต่ํากวาหนึ่งแสนบาทตอคน คารักษาพยาบาลไมตํา่ กวาหนึ่งแสนบาทตอคน รวมกันแลวไมนอยกวาหาลานบาท
ตอครั้งและมีระยะเวลาคุมครองไมนอยกวาสามป
4. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณของโรงมหรสพตองเปนสิ่งพิมพ สําเนา
ภาพถาย หรือเขียนดวยหมึก และตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(1) มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตาง ๆ ใหใชมาตราเมตริก
(2) แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 แสดงลักษณะที่ตั้งและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพพรอมดวยรายละเอียด ดังตอไปนี้
(ก) แสดงขอบนอกของโรงมหรสพและอาคารที่โรงมหรสพนั้นตั้งอยู
(ข) ทางเดินจากโรงมหรสพไปยังบันไดหนีไฟ
(ค) ลักษณะและขอบเขตของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพและบริเวณที่ติดตอกันดวยโดยสังเขป พรอมดวย
เครื่องหมายทิศ
(ง) แสดงระดับของพื้นโรงมหรสพและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกลที่สดุ และระดับพื้นดิน
(จ) แบบแปลนอาคารที่แสดงทางหนีไฟจากโรงมหรสพออกสูภายนอกอาคาร

(3) แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 โดยตองแสดงรูปตาง ๆ คือแปลนพื้น รูปดานไมนอยกวาสองดาน
รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังโครงสรางอัฒจันทรที่นั่งและทางเดิน พรอมทั้งหองฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการ
โรงมหรสพในกรณีที่มีหองฉายพรอมดวยแบบแปลนแสดงสวนตาง ๆ ของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพใหชัดเจน
เชน แผนผังการจัดที่นั่งคนดู ชองทางเดินภายในโรงมหรสพ ทางเดินภายนอกรอบโรงมหรสพ รายละเอียดสวนตาง ๆ ของ
อาคารชั้นที่ใชเปนสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ รวมถึงแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนของระบบ
ดับเพลิงอัตโนมัติภายในโรงมหรสพ ระบบทอน้ําดับเพลิงที่แสดงแผนผังการเดินทอเปนระบบจากแหลงจายน้ําหรือหัวรับน้ํา
ดับเพลิงไปสูหัวตอสายฉีดน้ําดับเพลิงและที่เก็บน้ําสํารองไวดว ย
(4) รายการประกอบแบบแปลน ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
5. แบบแปลนระบบไฟฟาใหประกอบดวย
(1) แผนผังวงจรไฟฟาของโรงมหรสพที่มีมาตราสวนเชนเดียวกับที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 8
(12) ซึ่งแสดงถึง
(ก) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณไฟฟาทัง้ หมดในแตละวงจรยอยของระบบไฟฟา แสงสวาง และกําลัง
(ข) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหมเวนแตโรงมหรสพประเภท จ
(ค) รายละเอียดการเดินสายและติดตั้งอุปกรณทั้งหมดของระบบไฟฟาฉุกเฉิน
(2) แผนผังวงจรไฟฟาแสดงรายละเอียดของระบบสายดิน สายประธานตาง ๆ รวมทั้งรายละเอียดของระบบปองกันสาย
ประธานดังกลาวและอุปกรณไฟฟาทั้งหมดของทุกระบบ
(3) รายการประกอบแบบแสดงรายละเอียดของการใชไฟฟา
(4) แผนผังวงจรและการติดตั้งแผงควบคุมหรือแผงจายไฟฟาและระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง
(5) ในกรณีที่เปนโรงมหรสพประเภท ก และประเภท ข ใหมีแผนผังและรายละเอียดการเดินสายและการติดตั้งอุปกรณ
ทั้งหมดของระบบปองกันอันตรายจากฟาผาดวย
6. ใหแสดงรายการคํานวณการระบายคนที่ออกจากโรงมหรสพไปสูภายนอกอาคารไดในระยะเวลาหนึ่งชั่วโมง ใหแสดง
รายการคํานวณโครงสรางอัฒจันทรที่นั่ง และทางเดิน พรอมดวยหองฉายของสถานที่เพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57
หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
12000 โทร.02-567-5764-6 /ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 135 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
ระยะเวลา
1) การตรวจสอบเอกสาร
1 วัน
ยืน่ คําขอรับใบอนุญาตใหใชอาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพพรอม
เอกสาร
(หมายเหตุ: (กรมโยธาธิการและผังเมือง(สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร)/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด))
2) การพิจารณา
44 วัน
เจาหนาที่กลุมงานควบคุมโรงมหรสพตรวจพิจารณาเอกสารแบบแปลน
/ แผนผัง รายการคํานวณโครงสราง รายการคํานวณการระบายคน
การรับรองวัสดุที่ใช การติดตั้งระบบระงับและปองกันอัคคีภัย
(หมายเหตุ: (กรมโยธาธิการและผังเมือง(สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร)/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด))
3) การพิจารณา
30 วัน
คณะทํางานกลั่นกรองฯ พิจารณาตรวจสอบเอกสารและสถานที่ และนํา
ผลการพิจารณาของคณะทํางานกลั่นกรองฯ เสนอตอคณะกรรมการ
พิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพพิจารณาใหความเห็นชอบ
(หมายเหตุ: (กรมโยธาธิการและผังเมือง(สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร)/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด))
4) การพิจารณา
30 วัน
แจงผูขอรับใบอนุญาตทราบผลการพิจารณาเห็นชอบ หรือไมเห็นชอบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการโรงมหรสพ
เห็นชอบแจงใหผูขอรับใบอนุญาตสงสําเนากรมธรรมประกันภัยภายใน
ระยะเวลา 30 วัน (ตามที่กฎกระทรวงกําหนด)
(หมายเหตุ: (กรมโยธาธิการและผังเมือง(สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร)/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด))
5) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
30 วัน
เสนอประธานคณะกรรมการฯ เพื่อลงนามใบอนุญาตประกอบกิจการ
โรงมหรสพ และแจงใหผูขอรับใบอนุญาตมาชําระคาธรรมเนียมและรับ
ใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (กรมโยธาธิการและผังเมือง(สํานักควบคุมและตรวจสอบ
อาคาร)/สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด))

สวนที่รับผิดชอบ
กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยเจาของบัตรผูยื่นขอรับใบอนุญาต)
2) หนังสือเดินทาง
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองสําเนาโดยเจาของหนังสือเดินทางผูยื่นขอรับ
ใบอนุญาต)
3) ใบอนุญาตหรือหนังสือแจงความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง หรือ
รื้อถอนอาคารจาก เจาพนักงานทองถิ่น (แบบ อ. 1 /ใบแจงความ
ประสงคกอสราง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยผูย่นื ขอรับใบอนุญาต)
4) แผนผังบริเวณและแบบแปลนของโรงมหรสพที่
ไดรับอนุญาตใหกอ สรางหรือดัดแปลงจากเจาพนักงานทองถิ่น
(แบบที่มาพรอมกับใบอนุญาตหรือใบรับแจง)
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (รับรองโดยผูย่นื ขอรับใบอนุญาต)
5) แผนผังบริเวณ แผนผังพื้นทีห่ องฉายแบบแปลน และรายการ
ประกอบแบบแปลนจํานวน (ในกรณีที่โรงมหรสพหลายโรงอยูใน
ชั้นเดียวกันและเปนเจาของเดียวกัน อนุญาตใหใชแผนผังบริเวณ
รวมกัน)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 3 ชุด
หมายเหตุ 6) รายการคํานวณโครงสราง
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยวิศวกรผูทํารายการคํานวณ)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
7) รายการคํานวณระบายคน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (วิศวกร/สถาปนิก ผูทํารายการคํานวณ)
8) เอกสารแสดงการ
เปนเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ประสงคจะขอใชเพื่อประกอบ
กิจการโรงมหรสพ (ผูประกอบกิจการเปนเจาของอาคาร/ผูประกอบ
กิจการเปนผูครอบครองอาคาร)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยผูย่นื ขอรับใบอนุญาต)
9) หนังสือมอบอํานาจจากเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
(ในกรณีที่เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารไมไดมาดําเนินการ
ขออนุญาตดวยตนเอง)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยผูย่นื ขอรับใบอนุญาต)
10) หนังสือและเอกสารแสดงคุณสมบัติของ
ผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของโรงมหรสพ
(ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกชางไฟฟา หรือแผนกชางยนต
หรือมีประสบการณควบคุมดูแลโรงมหรสพไมนอยกวาหาป)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (ผูดูแลระบบความปลอดภัยและการปองกันอันตรายของ
โรงมหรสพ รับรองเอกสาร)
11) กรมธรรมประกันภัย
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (รับรองโดยผูย่นื ขอรับใบอนุญาต)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต
(หมายเหตุ: (คาธรรมเนียมใบอนุญาต ชําระเงินสด ณ วันที่รับ
ใบอนุญาต โดยชําระที่จุดรับคําขอ))

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 500 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรมโยธาธิการและผังเมือง 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2299-4319 และสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 76 จังหวัด
(หมายเหตุ: -)
2) สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 57 หมู 7 ตําบลสวนพริกไทย อําเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธานี 12000 โทร.02-567-5764-6 /ติดตอดวยตนเอง
ณ หนวยงาน
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ
1) แบบ ขม. 1
(หมายเหตุ: -)

ชื่อแบบฟอรม

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
หนวยงานที่ใหบริการ : สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีสวนสูงเกิน 15เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของอาคาร และ
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา ๒ เมตรตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
(หมายเหตุ: -)
ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่จะดําเนินการรื้อถอน
อาคาร /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร))
2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร))
3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผังบริเวณ
แผนที่สงั เขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร))

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
-

2 วัน

-

7 วัน

-

ลําดับ
ขั้นตอน
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผขู อมารับใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขออนุญาตรื้อถอน
อาคาร))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
4) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ผูออกแบบขั้นตอน วิธีการ และสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อ
ถอนอาคาร (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
5) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหรื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)

ระยะเวลา
35 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
6) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
7) กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
8) บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิตบิ คุ คล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
9) กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจบัตรประชาชน
และสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของอาคาร (กรณีเจาของอาคารเปนนิตบิ ุคคล)
ฉบับจริง 0 ชุด
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต)
10) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
11) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)
12) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รอง เรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)))
2) จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))
3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))

ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120
- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH
ศูนยรับเรื่องรองเรียนสําหรับนักลงทุนตางชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))

