
 
 

คู่มือประชาชนในการขออนุญาต 
เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 

 

 
 

 

 

 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 
 

 

อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 

 

 

 
โทรศัพท์ติดต่อ 0-4596-9765  กองช่าง 

 
 

 
 



แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตก่อสรา้งอาคารขั้นตอนการให้บริการ 

 

 
เอกสารประการการพิจารณา 
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน   2   ชุด 
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (กรณีผู้ขอไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน) จำนวน    2  ชุด 
3. แบบแปลนการก่อสร้าง  จำนวน    3   ชุด 
4. หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ  จำนวน   1   ชุด  

กรณีก่อสร้างอาคารเกิน 150 ตร.ม. ต้องแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้ 
1. รายการคำนวณโครงสร้าง  จำนวน   1   ชุด 
2. สำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จำนวน   1   ชุด 
3. หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  จำนวน    1  ชุด 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการให้บริการ 20 วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนภูมิขั้นตอนการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ขั้นตอนการให้บริการ 
 

 

 
เอกสารประการการพิจารณา 
 

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขออนุญาต  จำนวน   2   ชุด 
2. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาต  จำนวน   2  ชุด 
3. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและสิ่งป้องกันวัสดุร่วง 
หล่นในการรื้อถอนอาคาร (กรณีเป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพควบคุม) จำนวน  1 ชุด 
4. หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผู้ควบคุม  จำนวน   1   ชุด 
5. แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  จำนวน   3   ชุด 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาการให้บริการ 20 วัน/ราย 
 
 
 
 
 
 
 



อัตราค่าธรรมเนียมการออกหรือการตอ่ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
 

- ค่าาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
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   20  บาท 
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ   5  บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบับละ   20  บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ   10  บาท 
3. ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ   10  บาท 
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ   10  บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 1.  อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตรม.ละ 50 สตางค์ 
     ชั้นไมเ่กิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตรม. ละ 2 บาท 
 2. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น สูงเกิน 15 เมตร ตรม. ละ 4 บาท 
 3. ป้าย ตรม. ละ 4 บาท 
 
 

บทกำหนดโทษ 
 

1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากอบต. หรือผู้ใดก่อสร้าง
ดัดแปลงรื้อถอน อาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน  60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากอบต.ฯ และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1  แล้วยังต้อง
ระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

3. ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุขหรือเป็นการ
กระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 
หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สำหรับความผิดนั้นๆ หรือท้ังจำทั้งปรับ 

4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจำต้องได้รับอนุญาตนั้นมีกำหนดดังต่อไปนี้ 
 - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
 - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากข้ึนกว่าเดิม 

  - เพ่ิม ลดจำนวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันใด และผนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                    แบบ ข.1 
    ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร                  เลขรับที่............................. 

วันที่.................................. 
 
ลงชื่อ................. ผู้รับคำขอ  

เขียนที่......................................................... 

วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...................... 

 ข้าพเจ้า................................................ ...........................................เจ้าของอาคาร  หรือตัวแทนเจ้าของอาคาร 
เป็นบุคคลธรรมดาอยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่...............ซอย............................ถนน.......................................... 
ตำบล/แขวง............................................อำเภอ/เขต...........................................จังหวัด................................................ 

 เป็นนิติบุคคลประเภท............................................................จดทะเบียนเมื่อ........................................ ......
เลขที่ทะเบียน.....................................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่................................................ถนน..........................
ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด...................................................... 
โดย........................................................................ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขท่ี.................... 
หมู่ที่............ซอย......................... ..........ถนน..................................................ตำบล/แขวง.....................................
อำเภอ/เขต..................................................จังหวัด..................................................... 

 ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต.................................. ...........................................ต่อเจา้พนกังานท้องถ่ินดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1.ทำการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร  ที่บ้านเลขท่ี................ซอย................................. 
หมู่ที่.............ถนน...............................................................ตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์   จังหวัดศรีสะเกษ 
โดย..................................................................... ...............เป็นเจ้าของอาคาร  ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/
ส.ค.1 เลขที่................................................ เป็นที่ดินของ................................................................................................ 

 ข้อ 2. เป็นอาคาร  ถาวร/ชั่วคราว 
  (1) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหา/ห้อง เพ่ือใช้เป็น................ ...................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน....................คัน 
  (2) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหา/ห้อง เพ่ือใช้เป็น........ .............................. 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน....................คัน 
  (3) ชนิด..................................จำนวน..................หลัง/คูหา/ห้อง เพ่ือใช้เป็น........... ........................... 
โดยมีที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  จำนวน....................คัน 

 ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณที่แนบมานี ้
 ข้อ 3. 
   (1).............................................................หมายเลขทะเบียน...................................เป็นผู้ควบคุมงาน 
  (2)......................................... ....................หมายเลขทะเบยีน...................................เปน็ผูอ้อกแบบ 
  (3)........................................... ..................หมายเลขทะเบยีน...................................เปน็ผู้คำนวณ 

 ข้อ 4. กำหนดแล้วเสร็จใน......................วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต 
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ข้อ 5.  พร้อมคำขอนี้  ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ มาด้วยแล้วคือ 

(1) แผนผังบริเวณ  แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  จำนวน..................ชุดชุดละ.............แผ่น 
(2) รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน.....................แผ่น(กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ  อาคาร  พิเศษ   หรือ

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร  และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
(4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ผู้ขออนุญาต  ที่

ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้

ขออนุญาต)  
(6) หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ และคำนวณอาคาร จำนวน..........ฉบับ พร้อมทั้ง

สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จำนวน
..............ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพ วิศวกรรมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 เลขที่ ....................................................... 
จำนวน...............ฉบับ หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน.................ฉบับ 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จำนวน..................ฉบับ   
(9) สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรม

สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่ลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี)  
9.1.เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี).................................. ........................................................................... 
................................................................................................................................................ 
 
                                                  (ลงชื่อ)........................................................... 
                                                        (..............................................................) 
                                                                            ผู้ขออนุญาต  
 

หมายเหตุ     (1)  ข้อความใดท่ีไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 
                    (2)  ใส่เครื่องหมาย           ในช่อง              หน้าข้อความที่ถูกต้อง 
 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที 

จะต้องให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่...................... 
เดือน....................................พ.ศ............  ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต ก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
เป็นเงิน.....................................บาท  และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.......................................................................
เป็นเงิน.................................บาท...............สตางค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ..................................บาท.....................สตางค์ 
(...................................... .........................................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงิน  1. เล่มที่.........เลขที่...............ลงวันที่............เดือน........................พ.ศ................. 
                               2. เล่มที่.........เลขท่ี...............ลงวันที่............เดือน........................พ.ศ................. 
                 
                              (ลงชื่อ).................................... ..................... 
        (...................................................) 
                                                                          ตำแหน่ง......................................... ........... 
 
 
 


