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การขออนุญาตก่อสร้าง – รื้อถอน                 
– ต่อเติม ดัดแปลงอาคาร 

 

 
 

วารสารเผยแพร่ความรู้ 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลกระโทก

 

ขั้นตอนในการขออนุญาต 
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร 
,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1) 
2.เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่น
ขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 
    2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อ
ถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ขออนุญาต 
    2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อ
ถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาต
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออก
ใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้อง
ด าเนินการเช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่ 

หลักฐานประกอบการขออนุญาต 

 
หลักฐานที่ส าคัญ 
 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและ
เจ้าของที่ดิน  จ านวน  1  ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน
จ านวน  1  ชุด 
3. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
4. แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบ
แปลนจ านวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     4.1  รายการประกอบแบบ 
     4.2  แผนที่สังเขป 

     4.3  รูปแบบพื้น 
     4.4  รูปด้าน  4  ด้าน 
     4.5  รูปตัด  2  ด้าน 
     4.6  รูปโครงหลังคา 
     4.7  รูปแบบคาน , ฐานราก 
     4.8  รูปขยายส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้าง 
     4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล 
     4.10  รายการค านวณ(กรณีเป็นอาคาร 2 ชั้นขี้นไป) 
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารใน
ที่ดิน  (กรณีที่เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินที่
อาคารนั้นตั้งอยู่) 
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน 
(กรณีท่ีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.) 

 
        ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 

 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

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  ใบแทนใบรับรองฉบับ
ละ  10  บาท 
 



     ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท 
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง       ฉบับละ  10  บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน         ฉบับละ  10  บาท 
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายฉบับละ  10 บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.      อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่
เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
2.      อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น  หรือสูง
เกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร  ตารางเมตร 

ละ  2  บาท 
3.      อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูง
เกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท 
4.      อาคารซึ่งมีพ้ืนที่รองรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุก
เกิน  50  กก.  ต่อหนึ่งตารางเมตร  ตารางเมตร 

ละ  4  บาท 
5.      พ้ืนที่ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของ
รถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
6.      ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท 
7.      อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว
เช่น  เขื่อน  ท่อ  หรือทางระบาย
น้ า  รั้ว  ก าแพง  ติดตามความ 

ยาว   เมตรละ  1  บาท 

 

 
 
 
 

บทก าหนดโทษ 
 

ประเภทของการฝ่าฝืน โทษสูงสุด 

ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท  
หรือทั้งจ าท้ังปรับและปรับ
อีกวันละไม่เกิน 10,000 
บาท ตลอดเวลาที่ยังมีการ
กระท าการฝ่าฝืน หรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

ท าการรื้อถอนอาคารโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ให้ผิดไปจากแบบ
แปลน แผนผังที่ไม่รับ
อนุญาตและอาคารที่ได้
กระท าการฝ่าฝืนนั้นขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมาย 

จ าคุกไม่เกิน 3 เดือนหรือ
ปรับไม่เกิน 60,000 บาท
ตลอดเวลาที่ยังมีการ
กระท าการฝ่าฝืน หรือ
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้
ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 

กรณใีบอนุญาตสูญหายหรือช ารุด 

          ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความ
แล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต
นั้น 

          ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ช ารุดในสาระส าคัญให้น า
ใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
*************************************************** 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดท้ี่ 
กองช่าง  อบต.กระโทก 

เบอร์โทรศัพท์  093-5260870 
 
 

 
 



 


