
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

อาคารประเภท  ก. 

นายช่างเขต/นายช่างผงัเมือง              
ใชเ้วลา 1 วนั 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร                

ใชเ้วลา 1 วนั 

ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 

     ใชเ้วลา 1 วนั 

งานธุรการแจง้ ค.1 (กรณีแบบแปลน

ขดัแยง้ พ.ร.บ.)หรือพิมพใ์บอนุญาต

ใชเ้วลา 1 วนั

ปลัดเทศบาล                            
ใชเ้วลา 1 วนั 

เจ้าพนักงานท้องถิ(น                      

ใชเ้วลา 1 วนั 

รวมระยะเวลาอนุญาต  7  วนั 

ประเภทของอาคาร

1. อาคารประเภท ก

ประชาชน
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง
อาศยัที�สูง    ไม่เกินสองชั"น   และมีพื"นที�รวมไม่เกิน 
ตารางเมตร
2. อาคารประเภท ข

ที�สูงไม่เกินสามชั"น
3. อาคารประเภท ค

สูงตั"งแต ่4 
อาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  อาคารชุมนุ
อาคารโรงมหรสพ  อาคารสถานบริการ  อาคารคลงัสินคา้  
โรงงาน  โรงแรม  ภตัตาคาร
ตลาด  สนามกีฬาในร่ม    สนามกีฬากลางแจง้             
อาคารจอดรถ  ท่าจอดเรือ  โป๊ะจอดเรือ สุสาน  ฌาปนสถาน         
ศาสนสถาน ป้าย  สะพานและ  อื�น ๆ
4. อาคารประเภท ง

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ

แผนภูมิแสดงขั-นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสํานักการช่าง

   

กรณีแบบแปลน

หรือพิมพใ์บอนุญาต    

วนั 

รวมระยะเวลาอนุญาต  

งานธุรการแจง้ ค.1 (กรณีแบบแปลน

ขดัแยง้ พ.ร.บ.)หรือพิมพใ์บอนุญาต    

ใชเ้วลา 3 วนั 

ประเภทของอาคารในการอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 

อาคารประเภท ก.  หมายความวา่  แบบบา้นบริการ
ประชาชน(แบบบา้นมาตรฐานของกรมการปกครอง  และ
แบบมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผงัเมือง)อาคารอยู่
อาศยัที�สูง    ไม่เกินสองชั"น   และมีพื"นที�รวมไม่เกิน 150 
ตารางเมตร 

อาคารประเภท ข.  หมายความวา่  อาคารอยูอ่าศยั   
ที�สูงไม่เกินสามชั"น  ยกเวน้อาคารประเภท ก. 

อาคารประเภท ค.  หมายความวา่  อาคารอยูอ่าศยัที�
4 ชั"นขึ"นไป  อาคารพาณิชย ์ อาคารสาํนกังาน               

อาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  อาคารชุมนุมคน             
อาคารโรงมหรสพ  อาคารสถานบริการ  อาคารคลงัสินคา้  
โรงงาน  โรงแรม  ภตัตาคาร  สถานศึกษา  สถานพยาบาล  
ตลาด  สนามกีฬาในร่ม    สนามกีฬากลางแจง้             
อาคารจอดรถ  ท่าจอดเรือ  โป๊ะจอดเรือ สุสาน  ฌาปนสถาน         
ศาสนสถาน ป้าย  สะพานและ  อื�น ๆ 

อาคารประเภท ง.   หมายความวา่  อาคารสูง  และ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ 

             เทศบาลนครปากเกร็ด

แผนภูมิแสดงขั-นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสํานักการช่าง

ในการตรวจพจิารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้าง  ดดัแปลง

                   รื-อถอน  หรือ  เคลื(อนย้าย

รับเรื(อง 

ใชเ้วลา 1 วนั 

อาคารประเภท  ข. 

นายช่างเขต 
 ใชเ้วลา 3 วนั 

  นักผงัเมือง/นายช่างผงัเมือง 

            ใชเ้วลา   3  วนั 

วิศวกรโยธา 

  ใชเ้วลา  3  วนั 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
ใชเ้วลา  3  วนั 

ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
  ใชเ้วลา  3   วนั 

ปลัดเทศบาล 

ใชเ้วลา 3 วนั 

รวมระยะเวลาอนุญาต  25  วนั 

เจ้าพนักงานท้องถิ(น                      
ใชเ้วลา 3 วนั 

งานธุรการแจง้ ค.1 (กรณีแบบแปลน

ขดัแยง้ พ.ร.บ.)หรือพิมพใ์บอนุญาต

ใชเ้วลา 3 วนั 

เทศบาลนครปากเกร็ด 

แผนภูมิแสดงขั-นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของสํานักการช่าง 

ในการตรวจพจิารณาแบบแปลนอนุญาตให้ก่อสร้าง  ดดัแปลง 

รื-อถอน  หรือ  เคลื(อนย้ายอาคาร 

 

 

อาคารประเภท  ค. 

นายช่างเขต 

 ใชเ้วลา 3 วนั 

  นักผงัเมือง/นายช่างผงัเมือง 

            ใชเ้วลา   3  วนั 

สถาปนิก 
  ใชเ้วลา  3  วนั 

วิศวกรโยธา 

  ใชเ้วลา  3  วนั 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
ใชเ้วลา  3  วนั 

ผอ.ส่วนควบคุมอาคารฯ 
  ใชเ้วลา  3   วนั 

ปลัดเทศบาล 
ใชเ้วลา 3 วนั 

เจ้าพนักงานท้องถิ(น                      
ใชเ้วลา 3 วนั 

รวมระยะเวลาอนุญาต  30  วนั 

ผอ.สํานักการช่าง 
 ใชเ้วลา  2   วนั 

กรณีแบบแปลน

หรือพิมพใ์บอนุญาต    

อาคารประเภท  ง

นายช่างเขต

 ใชเ้วลา 3 วนั

  นักผงัเมือง/นายช่างผงัเมือง

            ใชเ้วลา   3  วนั

สถาปนิก

  ใชเ้วลา  7

วิศวกรโยธา
  ใชเ้วลา  

วิศวกร  (งานระบบอาคาร

  ใชเ้วลา  4

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร
ใชเ้วลา  7  

ผอ.สํานักการช่าง

 ใชเ้วลา  3  วนั

ผอ.ส่วนควบคุมอาคาร
  ใชเ้วลา  3   

ปลัดเทศบาล

ใชเ้วลา 

เจ้าพนักงาน
ใชเ้วลา 

รวมระยะเวลาอนุญาต  

งานธุรการแจง้ ค.1 (กรณีแบบแปลน

ขดัแยง้ พ.ร.บ.)หรือพิมพใ์บอนุญาต    

ใชเ้วลา 3 วนั 

อาคารประเภท  ง. 

นายช่างเขต 

วนั 

นายช่างผงัเมือง 

วนั 

สถาปนิก 

7  วนั 

วิศวกรโยธา 
ใชเ้วลา  5  วนั 

งานระบบอาคาร) 

4   วนั 

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร 
  วนั 

สํานักการช่าง 

วนั 

ส่วนควบคุมอาคารฯ 
3   วนั 

ปลัดเทศบาล 

ใชเ้วลา 3 วนั 

เจ้าพนักงานท้องถิ(น                      
ใชเ้วลา 3 วนั 

รวมระยะเวลาอนุญาต  45  วนั 


