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ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ โทร.0-425-78300 

ย่ืนเร่ืองขออนญุาต 

ตรวจสอบความครบถ้วนเอกสารในเบือ้งต้น 

 

รับเร่ือง (กองชา่ง) 
 

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง 

 

ตรวจสอบเอกสาร (ครบถ้วน)  
ตามพ.ร.บ.วิปกครอง+พ.ร.บ.อ านวยความสะดวก 

ในการอนญุาตฯ (7 วนั) 
 

แจ้งให้สง่เอกสาร
ให้ครบถ้วน 

ตรวจพิจารณาอนญุาต                 แบบแปลน + เอกสาร (ความถกูต้อง) 

 

ตรวจพิจารณา
ภายใน 45 วนั 

ออก อ.1 

แจ้งผู้ขอ แบบ น.1 

แจ้งขยายเวลาการพิจารณา 
(แบบ น.3) 45 วนั 

แจ้งผู้ขอแก้ไข 
(แบบ ค.1) 

แจ้งไมอ่นญุาต (แบบ น.2) 

ตรวจพิจารณา 

ออก อ.1 

ภายใน 30 วนั 

                         

 

  

ไมถ่กูต้อง 

ไมถ่กูต้อง    ถกูต้อง 

   ถกูต้อง 

ผู้ขอช าระคา่ธรรมเนียม (กองคลงั) 

   ถกูต้อง 



แนวทางขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 
ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคาร , รื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) 
2. เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 
    2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต 
    2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาต
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้ หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องด าเนินการ
เช่นเดียว กันกับการขออนุญาตใหม่ 
หลักฐานประกอบการขออนุญาต 
หลักฐานที่ส าคัญ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จ านวน  1  ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจ านวน  1  ฉบับ 
3. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง  จ านวน  1  ฉบับ 
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจ านวน 5 ชุด (มีข้อยกเว้นในเขต อบต.)  
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1  รายการประกอบแบบ                         
4.2  แผนที่สังเขป 
4.3  รูปแปลนพื้น                                  
4.4  รูปด้าน  4  ด้าน 
4.5  รูปตัด  2  ด้าน                                
4.6  รูปโครงหลังคา 
4.7  รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก                
4.8  รูปขยายส่วนต่างๆ ของโครงสร้าง (คาน , เสา, ฐานราก) 
4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                         
4.10 รายการค านวณ (กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขึ้นไป) 

5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีท่ีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีท่ีอาคารก่อสร้างชิดเขตท่ีดินน้อยกว่า 50 ซม.) 

การยกเว้นรายการค านวณและแบบแปลน (เฉพาะในเขตอบต.) 
1. อาคารอาศัย 2 ชั้น พ้ืนที่ไม่เกิน 150 ตารางเมตร 
2. อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตร พ้ืนที่ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
3. อาคารเลี้ยงสัตว์พ้ืนที่ ไม่เกิน 100 ตารางเมตร 
4. รั้ว ก าแพง ประตู เพิง 
5. หอถังน้ า สูง ไม่เกิน 6 เมตร 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดังนี้ 
  (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 
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  (7)  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  5 บาท 

 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  ดังนี้ 
  (1)  ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบับละ  20 บาท 
  (2)  ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ  10 บาท 
  (3)  ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ  10 บาท 
  (4)  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10 บาท 

ค่าธรรมเนียมใบรับรอง 
   -  การตรวจสอบสภาพอาคาร   ฉบับละ  100 บาท 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.5 บาท 
2. อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร  
    ตารางเมตรละ 2 บาท 
3. อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัม 
    ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
5. พื้นที่ท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.5  บาท 
6. ป้ายตารางเมตรละ 4 บาท 
7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น เขื่อน ท่อ หรือทางระบายน้ า รั้ว ก าแพง คิดตามความยาว  

              เมตรละ  1  บาท 

ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดท าอย่างไร 
ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

เพ่ือนขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น 
ถ้าใบอนุญาตใดๆ ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพ่ือขอรับใบ

แทนใบอนุญาต 

ก าหนดโทษ 
 1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น หรือผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการ
หรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
 2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าวนอกจากจะถูกระวางโทษตาม
ข้อ 1 แล้วต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืน 

การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจ าต้องได้รับอนุญาตนั้นมีก าหนด ดังต่อไปนี้ 
         - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
         - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม 
         - เพ่ิม ลดจ านวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันได และผนัง 
 


