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องคการบริหารสวนตําบลแมใส 

โทร. 054-889909 

การขออนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ

1.เตรียมหลักฐานการขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 

ดังนี ้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมเซน็รับรองสําเนา  

   (ผูขออนญุาตฯ) จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบานพรอมเซ็นรับรองสําเนา (ผูขออนุญาตฯ)  

   จํานวน 1 ฉบับ 

3. สําเนาโฉนดท่ีดินเทาขนาดจริงพรอมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา  

    (ผูขออนญุาตฯ) จํานวน 1 ฉบบั 

       กรณผีูขออนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/ร้ือถอนอาคารไมใช

เจาของกรรมสิทธ์ิที่ดินใหเพิ่มเอกสารดังนี ้

     - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมเซ็นรับรองสําเนา  

       (เจาของกรรมสิทธิ์ทีด่ิน) จํานวน 1 ฉบับ 

     -สําเนาทะเบียนบานพรอมเซ็นรับรองสําเนา  

       (เจาของกรรมสิทธิท์ี่ดิน) จํานวน 1 ฉบับ 

     -หนังสอืยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดินของเจาของท่ีดิน    

       1 ฉบับ 

      -กรณีโฉนดท่ีดินจํานองกับสถาบันการเงินใหนําหนังสอืยนิยอมให  

       กอสราง ดดัแปลง รื้อถอน เคลือ่นยายอาคารในที่ดิน 1 ฉบับ 

      -กรณีเจาของท่ีดินเสียชีวิตไปแลวใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรดวย 

4. แบบแปลนพรอมผังบริเวณ จํานวน 5 ชุด 

5.รายการคํานวณ 1 ชุดพรอมลายเซ็นผูคํานวณทุกหนา 

2.ขัน้ตอนการขออนุญาต 

1. กรอกคําขออนุญาตกอสราง/รื้อถอน/ดดัแปลงอาคาร (แบบ ข.1) 

2. เจาหนาที่ตรวจเอกสารที่ขออนุญาตฯ 

3.ขัน้ตอนการดําเนินการ 

1. เจาหนาที่พิจารณาตรวจแบบแปลนและแจงผูขออนุญาตทราบวาจะ

อนุญาตฯหรือไมอนญุาตฯ หรือขยายเวลาภายใน 45 วนั 

2. เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตกอสราง/ร้ือถอน/ดัดแปลงอาคาร 

(แบบ อ.1) 

3. แจงใหผูขออนุญาตฯชําระคาธรรมเนียม ที่เจาหนาที่สวนการคลัง 

4. เอกสารเพิ่มเติม 

     กรณอีาคารขออนุญาตมีพื้นทีเ่กิน 150 ตร.ม.หรืออาคารที่เขา

ขายวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปตยกรรมควบคุม 

1.รายการคาํนวณโครงสราง 1 ชดุ พรอมลายเซน็วิศวกรผูคํานวณทกุ  

   หนา 

 2.หนังสอืรับรองของผูประกอบวชิาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอม  

    สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมจํานวน 1ชุด 

 3.หนังสอืรับรองของผูประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม พรอม  

    สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน 1 ชดุ 

 4.หนังสอืรับรองเปนผูไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  

    สถาปตยกรรมควบคุมทีอ่อกโดยสภาสถาปนิก จํานวน 1 ฉบับ 

 5.หนังสอืรับรองเปนผูไดรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม    

    ควบคมุที่ออกโดยสภาวิศวกร จํานวน 1 ฉบับ 



5. คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาตกอสราง/ดดัแปลง/รื้อถอน/

เคลื่อนยายอาคาร 

(1) อาคารท่ีใชเพ่ือการอยูอาศัยไมเกิน 2 ชั้นและมีพื้นท่ีทุกชั้นในหลงั

เดียวกันไมเกิน 150 ตารางเมตร หรืออาคารท่ีใชเพ่ือเก็บผลผลิตทาง

การเกษตรที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร 

หรืออาคารเพ่ือการเลี้ยงสัตวที่มีพ้ืนที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไม

เกิน 100 ตารางเมตร หรือรั้ว กําแพง หรือประตูที่เปนอาคาร ใหเรียก

เก็บในอัตราดังนี ้

    ใบอนุญาตกอสราง                                 ฉบับละ 20 บาท 

    ใบอนุญาตดดัแปลง               ฉบับละ 10 บาท 

    ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ 10 บาท 

    ใบอนุญาตเคลือ่นยาย                              ฉบับละ 10 บาท 

    ใบอนุญาตเปล่ียนการใช                           ฉบับละ 20 บาท 

    ใบแทนใบอนุญาต                                   ฉบับละ  5 บาท 

(2) อาคารอื่นที่นอกจากอาคารตาม (1) ใหเรียกเก็บตามอตัราดังน้ี 

    ใบอนุญาตกอสราง                                 ฉบับละ 200 บาท 

    ใบอนุญาตดดัแปลง               ฉบับละ 100 บาท 

    ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  50 บาท 

    ใบอนุญาตเคลือ่นยาย                              ฉบับละ 50 บาท 

    ใบอนุญาตเปล่ียนการใช                           ฉบับละ 200 บาท 

    ใบแทนใบอนุญาต                                  ฉบับละ  10 บาท 

 

6. คาธรรมเนียมในการตรวจสอบแบบแปลนกอสราง/ดดัแปลง/ร้ือ

ถอน/เคลื่อนยายอาคาร 

1.อาคารซึ่งสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือสงูไมเกิน 12 เมตร ใหคดิตามพ้ืนที่ของ  

   พื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท    

2.อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตไม 

   เกิน 15 เมตร ใหคดิตามพื้นทีข่องพื้นอาคารแตละชั้นรวมกัน ตาราง 

   เมตรละ 2 บาท 

3.อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร ใหคดิตามพ้ืนที่ของ 

   อาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

4.อาคารประเภทซึ่งจะตองซึ่งจะตองมีพื้นรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใด 

   ชัน้หนึ่งเกิน 500 กิโลกรัมตอ 1 ตารางเมตร ใหคิดตามพ้ืนทีข่องพ้ืน 

   อาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท 

5.พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีกอสรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และ 

   ทางเขาออกของรถ สําหรับอาคารที่กําหนดตามมาตรา8(9) ใหคดิ 

   ตามพื้นทีข่องท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน  

   ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

6. ปาย ใหคิดตามพื้นท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางที่สดุคณูดวยสวนยาว 

    ทีสุ่ด ตารางเมตรละ 4 บาท 

7. อาคารประเภทซึ่งตองวดัความยาว เชน เชือ่ ทางหรอืทอระบายนํ้า   

    รั้วหรือกําแพง รวมท้ังประตูรั้วหรือกําแพง ใหคิดตามความยาว เมตร 

    ละ 1 บาท 

 

7.แบบแปลน 

1.มาตราสวน ขนาด ระยะ น้ําหนัก และหนวยการคํานวณตางๆ ให 

   ใชระบบเมตริก 

2. แผนผังบริเวณใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500 และ  

   ลกัษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของท่ีดิน 

3.แบบแปลนใหใชมาตราสวนไมเลก็กวา 1 ใน 100 โดยตองแสดง รปู   

   ตางๆคอื แปลนพื้นชั้นตางๆ รูปดานไมนอยกวา 2 ดาน รูปตดั 

   ทางขวาง  รูปตดัทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นตางๆ และผังฐานรากของ  

   อาคาร 

4.ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่มีการปลูกสรางใหม 

   ดําเนินการติดตั้งบอดักไขมัน สาํหรับอาคารนั้นใหแลวเสร็จกอน   

   เขาอยูอาศัยหรอืใชสอย ตามขอบัญญัตอิงคการบริหารสวนตําบลแม   

   ใส พ.ศ. 2554 

(แบบแปลนใหเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ,กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต การตออายุใบอนุญาต 
การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมอาคาร พ.ศ.2564 และกฎกระทรวงฉบับอ่ืนๆท่ีเกี่ยงของท้ังหมด) 

8.บทกําหนดโทษ 

     ผูใดจะกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลือ่นยายอาคาร ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่  
     ผูใดฝาฝนไมปฏิบติัตาม พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23 มาตรา 33 มาตรา 34 มาตรา 52 (6) 
มาตรา 57 หรือมาตรา 60  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไมเกิน 60,000 บาทหรอืท้ังจําทั้งปรับ              
         

จัดทําโดย กองชาง อบต.แมใส 


