
ขัน้ตอนในการขออนญุาต 
 

1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอน

อาคาร  (แบบ  ข.1) 

2.เม่ือผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมาย่ืนขอรับ

ใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 

    2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอน

อาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันท่ีขออนญุาต 

    2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอน

อาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาตภายใน  30  วัน  นับ

แต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาต

อีกจะต้องด าเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่ 

หลกัฐานประกอบการขออนญุาต 

หลกัฐานทีส่ าคญั 

1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของ

ท่ีดิน  จ านวน  1  ชุด 

2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของท่ีดินจ านวน  1  ชุด 

3. ส าเนาโฉนดท่ีดินที่จะท าการก่อสร้าง  จ านวน  1  ชุด 

4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน

จ านวน  5  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

     4.1  รายการประกอบแบบ                         4.2  แผนท่ีสังเขป 

     4.3   รูปแปลนพื้น                                  4.4  รูปด้าน  4  ด้าน 

     4.5   รูปตัด  2  ด้าน                              4.6  รูปโครงหลังคา 

     4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก       4.8  รูปขยายส่วน

ต่าง ๆ  ของ 

     4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                  4.10  รายการ

ค านวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป) 

5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน  (กรณีท่ี

เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดินท่ีอาคารนั้นต้ังอยู่) 



6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน(กรณีที่

อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.) 

ค่าธรรมเนยีมในการขออนุญาต 

ค่าธรรมเนยีมการออกใบอนญุาต 

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง          ฉบับละ  20  บาท 

2.  ใบอนุญาตดัดแปลง         ฉบับละ  10  บาท 

3.  ใบอนุญาตรื้อถอน           ฉบับละ  10  บาท 

4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ  10  บาท 

5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้     ฉบับละ  20  บาท 

6.  ใบรับรอง                           ฉบับละ  10  บาท 

7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  10  บาท 

ค่าธรรมเนยีมการตอ่ใบอนญุาต 

1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง          ฉบับละ  20  บาท 

2.  ใบอนุญาตดังแปลง         ฉบับละ  10  บาท 

3.  ใบอนุญาตรื้อถอน           ฉบับละ  10  บาท 

4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  10 บาท 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน 

1.อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตร

ละ  0.5  บาท 

2.อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสูงเกิน  12  เมตร  แต่

ไม่เกิน  15  เมตร  ตารางเมตรละ  2  บาท 

3. อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท 

4.อาคารซึ่งมีพ้ืนที่รองรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุกเกิน  50  กก.  ต่อหนึ่ง

ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4  บาท 



5.พ้ืนที่ท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตร

ละ  0.5  บาท 

6.ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท 

7.อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น  เขื่อน  ท่อ  หรือทางระบาย

น้ า  รั้ว  ก าแพง  ติดตามความยาว  เมตรละ  1  บาท 

ขัน้ตอนการให้บริการ/เวลาใหบ้รกิารโดยประมาณ 

  1.เจ้าหน้าท่ีรับค าขอ  ตรวจสอบเอกสาร  หลักฐาน  เมื่อถูกต้องลง

เลขรับเรื่อง  (1  วัน) 

  2.นายตรวจเขตรับเรื่องและตรวจสอบสถานท่ี  (5  วัน) 

  3.วิศวกรตรวจสอบงานวิศวกรรม (2  วัน) 

  4.ผู้อ านวยการกองช่างตรวจสอบพิจารณา (2  วัน) 

  5.ปลัดเทศบาลตรวจพิจารณา  (2  วัน) 

  6.รองนายกเทศมนตรีหรือผู้ท าการแทนตรวจพิจารณา (3  วัน) 

  7.เสนอเพ่ือลงนามใบอนุญาต  (10  วัน) 

8.เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาอนุญาตแล้ว  ผู้ขอต้องมา

ช าระค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  และการออก

ใบอนุญาตแล้วจึงจะน าใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน 

เพ่ือออกใบอนุญาตให้ต่อไป  (ช าระค่าธรรมเนียมภายใน30  วัน  

นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ประสงค์จะขออนุญาต) 
 

  สรุป รวมทัง้หมดไมเ่กนิ  25  วนั 
 

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือช ารดุท าอยา่งไร 

ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วน าใบรับแจ้งความ

นั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล  เพ่ือน

ขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น 

ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล  เพ่ือขอรับใบแทน

ใบอนุญาต 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทก าหนดโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ติดต่อสอบถามได้ที ่ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 044 – 

056096 

 


