
 
รายละเอียดการขอใบอนุญาตก่อสร้าง 
  
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตอ้งเตรียมหลกัฐาน ดงัน้ี 
- ส าเนาบตัรประชาชนของผูข้ออนุญาตและเจา้ของท่ีดินอยา่งละ 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบา้นของผูข้ออนุญาต และเจา้ของท่ีดินอยา่งละ 1 ชุด 
- แบบก่อสร้างแผนผงัและรายการประกอบแบบอยา่งละ 5 ชุด 
- ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง จ  านวน 2 ชุด (หรือเอกสารสิทธ์ิอ่ืนๆ) 
- ส าเนาหนงัสือรับรองทะเบียนบริษทั วตัถุประสงค ์ผูมี้อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลท่ีขอ
อนุญาตท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน  
การเตรียมหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเฉพาะเร่ือง 
- หนงัสือยนิยอมจากเจา้ของท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญาตมิไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดิน) 
- หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารชิดผนงั (กรณีใชผ้นงัร่วมกนั) 
- หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินขา้งเคียง) 
- หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงานตาม ม. 29 
- หนงัสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั (กรณีอยูใ่นข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ. วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม) 
- รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
- แบบระบบบ าบดัน ้าเสีย ส าหรับบา้นพกัอาศยั (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรือ
อ่ืนๆ ) 
- หนงัสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจดัสรรท่ีดินพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
- แผนผงัโครงการจดัสรรท่ีดินแลว้ (กรณีอาคารเขา้ข่ายการจดัสรรท่ีดิน) เตรียมแบบและ
ใบอนุญาตเดิมท่ีไดรั้บจากเทศบาลต าบลโคกตูมจ านวน 1 ชุด (กรณีดดัแปลงอาคาร, ต่อ
เติมหรือต่ออายใุบอนุญาต)  
การพิจารณา 



- ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาล อาจสั่งใหผู้ข้อใบอนุญาตแกไ้ข
เปล่ียนแปลงผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณท่ีได้
ยืน่ใหไ้วถู้กตอ้ง และเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2498 และ แกไ้ขเพิ่มเติมตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 5 (พ.ศ. 2521) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 
และพ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
(ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 55 พ.ศ. 2543 ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 
- อาคารประเภทควบคุมการใช ้เม่ือก่อสร้างแลว้เสร็จจะตอ้งแจง้กองช่าง ท าการ
ตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองการใชอ้าคารก่อนเปิดใชอ้าคารหรือใหผู้อ่ื้นใช ้ 
ระยะเวลาในการพิจารณา ในกรณีทัว่ไป 
- อาคารพกัอาศยั ไม่เกิน 2 ชั้น ใชเ้วลาในการพิจารณาไม่เกิน 14 วนั 
- อาคารพาณิชย ์อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช ้ใชเ้วลาในการพิจารณา 
29 วนั 
- ยกเวน้ในกรณีท่ีมีขอ้ขดัขอ้งจะใชเ้วลาพิจารณาตามท่ีไดก้ าหนดไว ้พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร  
ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเก่ียวกบัอาคาร (ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 พ.ศ. 2528) 
1. ผูข้อรับใบอนุญาตตอ้งแนบเอกสารเก่ียวกบัแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลนจ านวน 5 ชุดพร้อมกบัค าขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรือ
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและวตัถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ตอ้งแนบรายการค านวณ 
จ านวน 1 ชุด 
2. เม่ือเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดต้รวจพิจารณาแผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบแปลนและรายการค านวณ (ถา้มี) ถูกตอ้งแลว้ ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินออก
ใบอนุญาตได ้
3. อาคารประเภทควบคุมการใชไ้ดท้  าการก่อสร้างเสร็จแลว้ ใหเ้จา้ของอาคารหรือผู ้
ครอบครองอาคารยืน่ค  าขอใบรับรองต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
4. ในกรณีท่ีเจา้ของอาคารประสงคจ์ะใชอ้าคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช ้จะ
เปล่ียนการใชอ้าคาร ใหย้ืน่ค  าขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารนั้น 



5. ในกรณีท่ีเจา้ของอาคารประสงคจ์ะดดัแปลงหรือใชท่ี้จอดรถเพื่อการอ่ืนและก่อสร้างท่ี
จอดรถแทนของเดิมใหย้ืน่ค  าขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
6. ผูใ้ดรับใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใหย้ืน่ค  าขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ
7.ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ใหย้ืน่ค  าขอรับใบแทน
ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินภายใน 15 วนั นบัแต่วนัท่ีได้
รับทราบถึงการสูญหาย 
8. ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตผูใ้ดประสงคจ์ะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารใหแ้ก่บุคคลอ่ืน ให้
ยืน่ค  าขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ินเม่ือเห็นเป็นการสมควรใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ออกหนงัสือแจง้อนุญาตใหโ้อนใบอนุญาตใหแ้ก่ผูข้อโอนใบอนุญาตได ้
9. แผนผงั บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ตอ้งเป็น
ส่ิงพิมพ ์ส าเนาภาพถ่าย หรือเขียนดว้ยหมึก และตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไข 
ดงัต่อไปน้ี 
     - มาตราส่วนใหใ้ชเ้มตริก 
     - แผนผงับริเวณ ใหใ้ชม้าตราเมตริก 
     - แสดงขอบนอกของอาคารท่ีขออนุญาตถึงขอบเขตของท่ีดินทุกดา้น 
     - ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ท่ีมีอยูแ่ลว้ และอาคารท่ีขออนุญาตในขอบเขตของ
ท่ีดิน 
     - ลกัษณะและขอบเขตของท่ีสาธารณะพร้อมดว้ยเคร่ืองหมายทิศ 
     - ใหแ้สดงทางระบายน ้าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน ้าสาธารณะพร้อมทั้งแสดง
เคร่ืองหมายช้ีทิศทางน ้าไหลและส่วนลาด 
     - แสดงระดบัของพื้นชั้นล่างของอาคารและความสัมพนัธ์กบัระดบัทางหรือถนน
สาธารณะท่ีใกลท่ี้สุดและระดบัพื้นดิน 
     - ใหแ้สดงแผนผงับริเวณท่ีจะท าการเคล่ือนยา้ยอาคารไปอยูใ่นท่ีใหม่ใหช้ดัเจน 
     - แบบแปลน ใหใ้ชม้าตราส่วยไม่เลก็กวา่ 1 ใน 100 โดยตอ้งแสดงแปลนพื้น รูปดา้น 
(ไม่นอ้ยกว่า 2 ดา้น) รูปตดัขวางรูปตดัทางยาว ผงัคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผงัฐานราก
ของอาคาร พร้อมดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
     - แบบแปลน ตอ้งมีรูปรายละเอียดอยา่งชดัเจนเพียงพอท่ีจะพิจารณาตามกฎหมาย 



     - แบบแปลนส าหรับการดดัแปลงอาคารใหแ้สดงส่วนต่างๆ ของอาคารท่ีจะก่อสร้าง
ใหช้ดัเจน 
     - แบบแปลนส าหรับการดดัแปลงอาคารใหแ้สดงส่วนท่ีมีอยูเ่ดิมและส่วนท่ีจะ
ดดัแปลงใหช้ดัเจน 
     - แบบแปลนส าหรับการร้ือถอนอาคาร ใหแ้สดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความ
ปลอดภยัในการร้ือถอนอาคาร 
     - แบบแปลนส าหรับการเคล่ือนยา้ยอาคาร ใหแ้สดงขั้นตอน วิธีการ ความมัน่คง
แขง็แรง ตลอดจนความปลอดภยัในการเคล่ือนยา้ยอาคาร ส าหรับอาคารท่ีมีรูปตดั
ทางขวางหรือรูปตดัทางยาวของอาคาร มีความกวา้ง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร 
แบบแปลนจะใชม้าตราเลก็กว่า 1 ใน 100 ก็ได ้แต่ตอ้งไม่เลก็กว่า 1 ใน 250 
     - แบบแปลนส าหรับการเปล่ียนการใชอ้าคาร ใหแ้สดงส่วนท่ีใชอ้ยูเ่ดิม และส่วนท่ีจะ
เปล่ียนการใชใ้หม่ใหช้ดัเจน 
     - รายการประกอบแบบแปลน ใหแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัคุณภาพและชนิดของวสัดุ
ตลอดจนวิธีปฏิบติั หรือวิธีการส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
     - รายการค านวณใหแ้สดงวิธีการตามหลกัวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบหรือผูรั้บผดิชอบงานออกแบบและค านวณ ตอ้งลงลายมือ
ช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจงท่ีอยูพ่ร้อมกบัคุณวุฒิของผูรั้บผดิชอบดงักล่าวไวใ้น
แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดดว้ย 
ผูป้ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม ใหร้ะบุเลขทะเบียน
ใบอนุญาตไวด้ว้ย  
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
     - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท 
     - ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้ฉบบัละ 20 บาท 
     - ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บาท 
     - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบบัละ 5 บาท 



ค่าธรรมการต่ออายใุบอนุญาต 
     - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท 
     - ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลงอาคาร 
     - อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตรม.ละ 50 สตางค ์
     - ชั้นไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตรม. ละ 2 บาท 
     - อาคารสูงเกิน 3 ชั้น สูงเกิน 15 เมตร ตรม. ละ 4 บาท 
     - ป้าย ตรม. ละ 4 บาท 
ส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลโคกตูม ก่อนการด าเนินการดดัแปลง การร้ือถอน
ต่อเติม หรือการเคล่ือนยา้ยอาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาล เม่ือท่านท าการก่อสร้างอาคาร
แลว้เสร็จใหย้ืน่ค  าร้องขอหมายเลขประจ าบา้นไดท่ี้งานทะเบียนราษฎรเทศบาลต าบล
โคกตูม การเตรียมขอเลขหมายประจ าบา้น ตอ้งมีหลกัฐานต่อไปน้ี 
     - ค าขอเลขบา้น 
     - ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร 
     - ส าเนาทะเบียนบา้น 
     - ส าเนาบตัรประชาชน  
บทก าหนดโทษ 
1. ผูใ้ดก่อสร้าง ดดัแปลง เคล่ือนยา้ยอาคารโดยเจา้ของอาคารไม่ไดรั้บอนุญาตจาก
เทศบาล หรือผูใ้ดก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอน อาคารใหผ้ดิไปจากท่ีไดรั้บอนุญาต ตลอดจน
เง่ือนไขท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนดไวใ้นใบอนุญาตตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 
เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
2. ผูใ้ดไดรั้บค าสั่งจากเทศบาลฯ และฝ่าฝืนค าสั่งดงักล่าว นอกจากตอ้งระวางโทษปรับ
ตามขอ้ 1 แลว้ยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืน 
3. ถา้เป็นการกระท าเก่ียวกบัอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือ
สาธารณสุข หรือเป็นการกระท าในทางการคา้ เพื่อใหเ้ช่าหรือซ้ือขาย หรือจ าหน่าย โดยมี



ค่าตอบแทนผูก้ระท าตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษท่ี
บญัญติัไว ้ส าหรับความผดินั้นๆ หรือทั้งจ  าทั้งปรับ 
4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดดัแปลงอาคาร ซ่ึงจ าตอ้งไดรั้บอนุญาตนั้นมีก าหนด
ดงัต่อไปน้ี 
     - ขยายพื้นชั้นหน่ึงชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
     - เปล่ียนหลงัคา หรือขยายหลงัคาใหป้กคลุมเน้ือท่ีมากข้ึนกว่าเดิม 
     - เพิ่ม ลดจ านวน หรือเปล่ียนเสา คาน บนัใด และผนงั  

 



การประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับทราบ 

เก่ียวกบัการบริการประชาชนนอกเวลาหรือวนัหยดุราชการ  
 

 
 

 
 

 


