คู่มอื สาหรับประชาชน
งานทีใ่ ห้ บริการ
การขอใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตควบคุมอาคาร
หน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
ขอบเขตการให้ บริการ
สถานที/่ ช่ องทางการให้ บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ
กองช่าง เทศบาลตาบลเชียงเคี่ยน
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
โทรศัพท์ 0-5316-0308
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
โทรสาร 0-5316-0308
ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00
น.
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ คาขอ
กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้ อง
1.พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
2. พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับที่2)พ.ศ.2535
3.พ.ร.บ.ควมคุมอาคาร(ฉบับที่3) พ.ศ.2543
4.พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร(ฉบับที่4)พ.ศ.2550
5.พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร(ฉบับที่5)พ.ศ.2558
6.กฎกระทรวงให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2556
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้ บริการ
ขั้นตอน
หน่ วยงานผู้รับผิดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร
กองช่าง
ผูข้ ออนุญาตยืน่ คาขอ(แบบ ข ๑.) (10 นาที)
2. การตรวจสอบเอกสาร
กองช่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร (1 วัน)
3. การตรวจสอบเอกสาร
กองช่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานที่ (1 วัน)
4. การตรวจสอบเอกสาร
กองช่าง
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบแปลน (3 วัน)
5. การพิจารณา
กองช่าง
เสนอผูบ้ ริ หารพิจารณาอนุมตั ิ (2 วัน)
การพิจารณา
กองคลัง
ชาระค่าธรรมเนี ยม (5 นาที)
ระยะเวลา
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 15 วันทาการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานทีต่ ้ องใช้ (จานวน 3 ชุ ด)
1.บัตรประจาตัวประชาชน (สาเนา 1 ฉบับ)
2.สาเนาทะเบียนบ้าน (สาเนา 1 ฉบับ)
3.สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
4.ส
าเนาหลั
กฐานโฉนดที
่ดิน น.ส.3
าเนา
1 ฉบั
บ)
5.หนั
งสื อแสดงความยิ
นยอมให้
ก่อสร้น.ส.3ก
าง พร้อ(สมส
าเนาบั
ตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน (ฉบับจริ ง 1
ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
(กรณี
างในที
่ดินของบุ
คคลอื่น) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจ
6.หนังกสื่ออสร้มอบอ
านาจติ
ดอากรแสตมป์
ผูร้ ับมอบอานาจ (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ / สาเนา 1 ฉบับ)
(ในกรณี มอบให้ผอู ้ ื่นดาเนิ นการแทน)
7.หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาเนาหรื อภาพถ่ายใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม(สาเนา 1 ฉบับ)
8.หนังสื อแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน พร้อมสาเนาบัตรประชาชน สาเนาทะเบียนบ้านของ
เจ้าของที่ดา้ นที่ชิดเขต (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
9.หนังสื อรับรองของผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมสาเนาหรื อภาพถ่ายใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม (สาเนา 1 ฉบับ)
10.แผนผังบริ เวณสถานที่ก่อสร้าง (ฉบับจริ ง 1 ฉบับ)
ค่ าธรรมเนียม
1.ให้กาหนดค่าธรรมเนี ยมการออกใบอนุญาต ดังนี้
1.1.ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
1.2.ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
1.3.ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตรื้ อถอน ฉบับละ 10 บาท
1.4.ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
1.5.ค่าธรรมเนี ยมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
1.6.ค่าธรรมเนี ยมใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
1.7.ค่าธรรมเนี ยมใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
2.ให้กาหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี้
2.1.ค่าธรรมเนี ยมการต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2.2.ค่าธรรมเนี ยมการต่อใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
2.3.ค่าธรรมเนี ยมการต่อใบอนุญาตรื้ อถอน ฉบับละ 10 บาท
2.4.ค่าธรรมเนี ยมการต่อใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
3.ให้กาหนดค่าธรรมเนี ยมใบรับรอง
3.1.การตรวจสอบสภาพอาคาร
ฉบับละ 100 บาท

4.ค่าธรรมเนี ยมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรื อดัดแปลงอาคารหรื อสาหรับส่วนที่ดดั แปลง
4.1 อาคารสู งไม่เกิน 2 ชั้น หรื อสู งไม่เกิน 12 เมตร
ตารางเมตรละ0.50 บาท
4.2 อาคารสู งเกิน 2 ชั้น แตไม่เกิน 3 ชั้น หรื อสูงเกิน 12 เมตร
ตารางเมตรละ 2 บาท
4.3 อาคารสู งเกิน 3 ชั้น หรื อสู งเกิน 15 เมตร
ตารางเมตรละ4 บาท
4.4 อาคารพิเศษหรื ออาคารที่จะต้องมีพ้นื รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง 500 กก./ตร.ม. ตารางเมตรละ 4 บ.
4.5 ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกรถสาหรับอาคาร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
4.6 ป้ าย ให้คิดตามพื้นที่ของป้ าย โดยเอาส่ วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด
ตารางเมตรละ 4 บาท
การรับเรื่องร้ องรียน
ถ้าการให้บริ การไม่เป็ นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้ งต้นสามารถติดต่อเพื่อร้องเรี ยนได้ที่ กองช่าง เทศบาลตาบล
เชียง-เคี่ยน โทรศัพท์ 053-160308
ตัวอย่ างการกรอกแบบฟอร์ ม

