
 

รายละเอียด – ข้ันตอนวิธีการ 
ดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 

 

1. ย่ืนคำร้องขออนุญาตปลูกสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน อาคาร 
พร้อมเอกสารหลักฐานต่อเจ้าพนักงาน 

2.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการขออนุญาต 
     -  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบหลักฐานหากไม่ครบหรือเอกสารมี     
     ข้อบกพร่องให้ผู้ย่ืนคำขอจัดเตรียมเอกสาร  และทำ    
     การย่ืนคำร้องใหม่อีกครัง้ 
     -  เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบ  และถูกต้อง      
     แล้ว  แจ้งให้ผู้ย่ืนคำขอทราบ 
3.  เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบข้ันตอนเพ่ือ   
     ออกใบอนุญาตภายใน  15  วัน 
4.  เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จและเก็บค่าธรรมเนียมดำเนินการ 
 

 
เอกสาร – หลักฐาน  ประกอบการขออนุญาต 

 

1. คำร้องขออนุญาต  ปลูกสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน 
จำนวน    1    ฉบับ  (ขอรับจากเจ้าพนักงาน) 

2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ย่ืนคำร้อง 
จำนวน    1    ฉบับ   

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ย่ืนคำร้อง 
จำนวน    1    ฉบับ 

4. สำเนาโฉนดที่ดิน 
จำนวน    1    ฉบับ 

5. หนังสือยินยอมควบคุมงาน     จำนวน    1    ฉบับ 
-  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ควบคุมงาน 

 จำนวน    1    ฉบับ 
- สำเนาวุฒิการศึกษาผู้ควบคุมงาน/สำเนาใบ

ประกอบวิชาชีพ     จำนวน    1    ฉบับ  
        (วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป ช่างก่อสร้าง ช่างโยธา)  

 

 
 
 
 

6. แบบแปลนปลูกสร้างอาคาร/ดัดแปลง/รื้อถอน , ผังบริเวณ  
,  แผนที่โดยสังเขป     จำนวน    3  ชุด 

7.  กรณีปลูกสร้างอาคารบนที่ดินของบุคคลอื่นต้องเตรียม   
 เอกสารเพ่ิม  ดังน้ี 

- สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน 
จำนวน    1    ฉบับ 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน 
จำนวน    1    ฉบับ 

- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน 
จำนวน    1    ฉบับ  (ขอรับจากเจ้าพนักงาน) 

 

 

 
 
 

การพิจารณา 
 

1. ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน  อบต. อาจสั่ง
ให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ 

2. แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  หรือรายการ
คำนวณที่ได้ย่ืนไว้ให้ถูกต้องตาม  พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้าง
อาคาร  พ.ศ.2479  และ  พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 
2) พ.ศ.2535  และกฎกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

3. อาคารประเภทควบคุมการใช้  เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้อง
แจ้งส่วนโยธาทำการตรวจสอบ  เพ่ือขอใบรับรองการใช้
อาคาร ก่อนเปิดใช้อาคาร หรือให้ผู้อื่นใช ้

 

- การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ  โดยไม่ต้อง
รับการอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน  จะต้อง
ดำเนินการ โดยแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบตาม
แบบที่กำหนด  พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและย่ืนเอกสาร  ดังน้ี 

1. ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

2. ชื่อของผู้รับงานออกแบบและคำนวณอาคาร  (วุฒิวิศวกร) 
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3. ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม – 
วิศวกรรม) พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

4. แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบ  
รายการคำนวณ 

5. วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การดำเนินการก่อสร้างอาคาร 
   

ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 
1. อาคารพักอาศัยไม่เกิน  2  ชั้น  ใช้เวลาในการพิจารณาไม่

เกิน  7  วัน  ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน 
2. อาคารพาณิชย์  อาคารขนาดใหญ่  อาคารประเภทควบคมุ

การใช้  ใช้เวลาในการพิจารณา  33  วัน   
(ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 



อัตราค่าธรรมเนียม 
ก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร 

 

1. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ   200   บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ   100   บาท 
3. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ   100   บาท 
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ   100   บาท 
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้    ฉบับละ   200   บาท 
6. ใบรับรอง      ฉบับละ   100   บาท 

 7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรบัรอง  ฉบับละ   100   บาท 
 8. การต่ออายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามอัตราใน  1. ถึง 4. 
 9. การตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคาร   
     ให้คิดค่าธรรมเนียมสำหรับการก่อสร้าง  หรือสำหรับส่วนที่มี 
     การดัดแปลง  ดังน้ี 

(ก) อาคารซึ่งสงูไม่เกินสองชั้นหรือไม่เกินสิบสองเมตร 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร  แต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

(ข) อาคารซึ่งสงูเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้นหรือสูงเกิน 
สิบสองเมตรแต่ไม่เกินสิบห้าเมตร 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร  แต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ  2  บาท 

(ค) อาคารซึ่งสงูเกินสามชั้นหรือสงูเกินสิบห้าเมตร 
คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร  แต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ  4  บาท 

(ง) อาคารประเภทซึง่จะต้องมีพ้ืนที่รับน้ำหนักบรรทุกชั้นใด
ชั้นหน่ึงเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร  คิดตาม
พ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร  แต่ละชั้นรวมกัน  ตารางเมตรละ  
4  บาท 

(จ) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ  ที่กลับรถ  
และทางเข้าออกของรถ  สำหรับอาคารที่กำหนดตาม
มาตรา 8(9) คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และ
ทางเข้าออกของรถรวมกันตารางเมตรละ  0.50  บาท  
ในกรณีที่มีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ     
ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถสำหรับอาคารที่

กำหนดตามมาตรา 8(9)  อยู่ในอาคารหรือชั้นหน่ึงชั้น
ใดของอาคารไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนตามวรรคหน่ึงอีก 

(ฉ) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุด 
คูณด้วยส่วนยาวที่สุด  ตารางเมตรละ  4  บาท 

(ช) อาคารประเภทซึง่ต้องวัดความยาว  เช่น  เข่ือน  ทาง
หรือท่อระบายน้ำ  รั้ว  กำแพง  รวมทั้งประตูรั้วหรือ
กำแพง  คิดตามความยาวเมตรละ  1  บาท 

 
บทกำหนดโทษ 
 

1. ผู้ใดก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของ
อาคารไม่ได้รับอนุญาตจาก อบต. หรือผู้ใดก่อสร้าง/ดัดแปลง/
รื้อถอนอาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับใบอนุญาต  ตลอดจน
เงื่อนไขที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนดไว้ในใบอนุญาต        
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  3  เดือน  ปรับไม่เกิน   
60,000  บาท  หรือทั้งจำท้ังปรับ 

2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจาก อบต. และฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าวนอกจาก
ต้องระวางโทษปรับตาม ข้อ 1. แล้ว  ยังต้องระวางโทษปรับ
อีกวันละไม่เกิน  10,000  บาท  ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 

3. ถ้าเป็นการกระทำเก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม  การศึกษา  สาธารณสุข  หรือเป็นการกระทำ
ในทางการค้าเพ่ือให้เช่า  ซื้อขาย  และจำหน่าย  โดยมี
ค่าตอบแทน  ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  2  ปี หรือ
ปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้  สำหรับความผิดน้ันๆ  
หรือทั้งจำท้ังปรับ 

4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม  หรือดัดแปลงอาคาร   
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตน้ัน  มีกำหนดดังต่อไปน้ี 
- ขยายพ้ืนชั้นหน่ึงชั้นใด ต้ังแต่  5  ตารางเมตรข้ึนไป 
- เปลี่ยนหลังคา  หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเน้ือที่มากข้ึน

กว่าเดิม 
- เพ่ิม  ลดจำนวน  หรือเปลี่ยนเสา  คาน  บันได  และผนัง 

 
 
 

 
 

 
ขออนญุาตกอ่สรา้งอาคาร 

โดย กองช่าง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลลมุพกุ 
อ าเภอค าเขือ่นแกว้  จังหวัดยโสธร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
สำหรับประชาชนในเขต  อบต.ลุมพุก 
ก่อนดำเนินการก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอน หรือการเคลื่อนย้าย 
อาคารต่างๆ  ในเขต อบต.ลุมพุก โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่   
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   
ในวันและเวลาราชการ   

สำนักงาน  0 – 4579 – 1452 ต่อ 604 
 


