
                  
 

ในการขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย
ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคารตอ้งยืน่ขออนุญาตต่อ “เจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน”โดยยืน่ค่าขอตามแบบฟอร์มท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 
 

(๑) แบบฟอร์มค าขออนุญาต (ข.๑) 
(๒) แบบแปลน แผนฟังบริเวณ และรายการประกอบแบบ

แปลน จ านวน ๕ ชุด และรายการค านวณ ๑ ชุด (กรณีท่ี
เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารท่ีก่อสร้าง
ดว้ยวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(๓) ส าเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.๓/ส.ค.๑ จ านวน ๑ ฉบบั 

(๔) ส าเนาบตัรประชาชนและทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต 

(๕) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(บริษทั,
หา้งร้าน) 

(๖) หนงัสือมอบอ านาจ แสดงความเป็นตวัแทนเจา้ของ
อาคารผูข้ออนุญาต (กรณีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผู ้
อนุญาต) 

(๗) หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (ในกรณีผูถื้อ
สิทธ์ิไม่ใช่เจา้ของอาคาร) 

(๘) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและทะเบียนบา้นของผูถื้อ
กรรมสิทธ์ในท่ีดิน 

(๙) หนงัสือสญัญาเช่าท่ีดิน,สญัญาจะซ้ือขายท่ีดิน 

(๑๐) ส าเนาโฉนดท่ีดินจ านวน ๑ ฉบบั (ส าเนาขนาดเท่าตวัจริง) 
(๑๑) หนงัสือยนิยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 

(๑๒) หนงัสือตกลงท าผนงัรวมกนั 

(๑๓) หนงัสือแสดงความยนิยอมและรับรองของผูอ้อกแบบและ
ค านวณโครงสร้างอาคารพร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 

(๑๔) หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน 

 
 
 

๑. แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนอาคาร              
(ข.๑),(ข.๒) 

๒. หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างในท่ีดิน (กรณีท่ีท่ีดินนั้นเป็น
ของผูอ้ื้น) 

 
 

๑.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบบัละ ๒๐ บาท 

๒.ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๓.ใบอนุญาตร้ือถอน   ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๔.ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย  ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๕.ใบอนุญาตเปล่ียนแปลงการใชง้าน ฉบบัละ ๒๐ บาท 

๖. ใบรับรอง     ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๗.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  
  ฉบบัละ  ๕ บาท 

 
 
 

๑.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบบัละ ๒๐ บาท 

๒.ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๓.ใบอนุญาตร้ือถอน   ฉบบัละ ๑๐ บาท 

๔.ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย  ฉบบัละ ๑๐ บาท 

 

 
 
 
 

  
 

๑.อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร คิดตาม
พ้ืนท่ีของพ้ืนท่ีอาคารแต่ละชั้นรวมกนั ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

 ๒.อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสอบชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ 
เมตรแต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร ใหคิ้ดตามพ้ืนท่ีแต่ของพ้ืนท่ีอาคารแต่
ละชั้นรวมกนั ตารางเมตรละ ๒ บาท 

 ๓.อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน ๑๕ เมตร ใหคิ้ดตามพ้ืนท่ี
ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกนั ตารางเมตรละ ๔ บาท 

 ๔.อาคารประเภทซ่ึงจะตอ้งมีพ้ืนท่ีรับน ้ าหนกับรรทุกชั้นใด
ชั้นหน่ึงเกิน ๕๐๐ กิโลกรัม ต่อ ๑ ตาราเมตรใหคิ้ดตามพ้ืนท่ี
อาคารแต่ละชั้นรวมกนั ตารางเมตรละ ๔ บาท 

 ๕.พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขั้นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถและ
ทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารท่ีก าหนด ตามมาตรา ๘(๙) ให้
คิดตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถรวมกนัตารางเมตรละ ๐.๕๐ 
บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขั้นเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถและ
ทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา ๘(๙)อยูใ่น
อาคารหรือชั้นหน่ึงใดของอาคาร ไม่ตอ้งคิดค่าธรรมเนียมการ
ตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึน
เพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถและทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารท่ี
ก าหนดตามมาตรา ๘(๙) อยูใ่นอาคารหรือชั้นหน่ึงชั้นใดของ
อาคาร ไม่ตอ้งคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลงตามวรรค
หน่ึง 

 ๖.ป้าย ใหคิ้ดตามพ้ืนท่ีของป้าย โดยเอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ย
ส่วนยามท่ีสุด ตารางเมตรละ ๑ บาท 

           ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง 

ดดัแปลง    ร้ือถอน เคล่ือนย้าย 

 

          หลกัฐานทีข่อจาก อบต. 

 

         ค่าธรรมเนียมในการต่อใบอนุญาต 

         ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดงันี ้

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง 

หรือ ดดัแปลงอาคารส าหรับก่อสร้าง                
หรือส่วนท่ีมีการดดัแปลง ดงัน้ี 

 



 ๗.อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน ทาง 
หรือท่อระบายน ้ า ร้ัว หรือก าแพง รวมทั้งประตูร้ัวหรือก าแพงให้
คิดตามความยาม เมตรละ ๑ บาท 
      
 
 
 
 
  
 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตร
หรือเมตรตั้งแต่ก่ึงหน่ึงข้ึนไป ใหถื้อเป็นหน่วยเตม็ถา้ต ่ากวา่ก่ึง
หน่ึงใหปั้ดเศษท้ิง 

 ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้นใหน้บัจ านวนชั้น
ของพ้ืนท่ีอาคารท่ีบุคคลเขา้ใชส้อยไดย้กเวน้ชั้น 
  
 
 
 
 

 (๑)อาคารอยูอ่าศยัไมเ่กินสองชัน้และมีพืน้ท่ีอาคารไมเ่กิน 
๑๕๐ ตาราเมตร 
 (๒)อาคารเก็บผลผลติทางเกษตรที่มีพืน้ท่ีอาคารไมเ่กิน 
๑๐๐ ตาราเมตร 
 (๓)อาคารเลีย้งสตัวท์ี่มีพืน้ท่ีที่ไมเ่กิน ๑๐๐ ตาราเมตร 
 (๔)รัว้ก าแพง ประตเูพิงหรอืแผงลอย 

 (๕)หอถงัน า้ที่มีความสงูไมเ่กิน ๖ เมตร 
  ซึง่จะก่อสรา้งดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลือ่นยา้ยอาคารภายในเขตองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่กบู 
โดยไมต่อ้งยื่นแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและ

รายการค านวณเพยีงแตย่ื่น “แผนผงับรเิวณ” แสดงแนวเขตทีด่ิน 
“แปลนพืน้ชัน้ลา่ง”และที่ตัง้ของอาคารโดยสงัเขป 

 -กรณีพืน้ท่ีของอาคารไมเ่กิน ๑๕๐ ตาราเมตร 
ระยะเวลา ณ ท่ีท าการ อบต.ทา่กบู ไมเ่กิน ๓๐ วนัท าการ 
 -ทัง้นีร้ะยะเวลาด าเนินการทัง้หมดไมเ่กิน ๔๕ วนัท า
การ 
 หมายเหต ุ– กรณีปลกู สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอื
เคลือ่นยา้ยอาคารก่อนไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน    
(นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทา่กบู) และตอ่มาประสงคจ์ะได้
ใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เจา้พนกังานทอ้งถ่ินอาจ
พิจารณาไมอ่อกใบอนญุาตใหก็้ได ้
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ขอยกเวน้เรือ่งแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนและรายการค านวณไดม้ีกฎหมาย

ยกเวน้ตอ่ไปนี ้


