
คูม่ือส ำหรบัประชำชน : 

กำรอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงร้ือถอนอำคำรและเคลือ่นยำ้ยอำคำร 

หน่วยงำนทีใ่หบ้รกิำร 

:เทศบำลต ำบลทุง่น้อยอ ำเภอโพทะเลจงัหวดัพจิติรกระทรวงมหำดไทย 

 

หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข (ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

กำรกอ่สรำ้งกำรดดัแปลงกำรรื้อถอนเคลือ่นยำ้ยและกำรใชส้อยอำคำรภำยในเขตเทศบำ

ลตอ้งไดร้บัอนุญำตจำกเทศบำลเสียกอ่นจงึจะด ำเนินกำรไดท้ ัง้น้ีเพรำะเทศบำลมีหน้ำทีค่

วบคมุเพือ่ประโยชน์แหง่ควำมม ั่นคงแข็งแรงควำมปลอดภยักำรป้องกนัอคัคภียักำรรกัษ

ำคณุภำพสิง่แวดลอ้มกำรผงัเมืองกำรสถำปตัยกรรมและกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำร

จรำจรเพือ่ประโยชน์ของผูอ้ยูอ่ำศยัในอำคำร 

 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
กองชำ่งส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 
โทรศพัท์ 056-903478 โทรสำร 056-
903479/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงำน 
(หมำยเหต:ุ -) 

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร 
เปิดใหบ้รกิำรวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ 
(ยกเวน้วนัหยุดทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) 
ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม :0 - 

ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
เจำ้หน้ำทีร่บัค ำขอตรวจสอบเอกสำร/หลกัฐำ
น 

15 นำที กระทรวงมหำดไ
ทย 

 
2) กำรพจิำรณำ 

นำยชำ่งรบัเรือ่งและลงตรวจสอบสถำนที ่
5 ถงึ 5 วนั กระทรวงมหำดไ

ทย 
 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมต ิ
เจำ้หน้ำที/่นำยกเทศมนตรีตรวจพจิำรณำแล
ะออกใบอนุญำต 

7 วนั กระทรวงมหำดไ
ทย 

 
4) กำรพจิำรณำ 

ผูข้ออนุญำตติอ้งมำช ำระคำ่ธรรมเน่ียมกำร
15 วนั กระทรวงมหำดไ

ทย 



ล ำด ั
บ 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

ออกใบอนุญำตและกำรตรวจสอบแบบแปล
นแลว้จงึน ำใบเสร็จรบัเงนิเป็นหลกัฐำนทรำ
บใน 45 วนั 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำด ั
บ 

ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

1) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

กระทรวงมหำดไทย 

2) 
 

ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

กระทรวงมหำดไทย 

3) 
 

โฉนดทีด่นิผูข้ออนุญำต 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

กระทรวงมหำดไทย 

4) 
 

หนงัสือยนิยอมเจำ้ของทีด่นิ 
(กรณีผูข้ออนุญำตไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ1ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

กระทรวงมหำดไทย 

5) 
 

แผนผงั/แบบแปลน/รำยกำรประกอบแบบ 
ฉบบัจรงิ2ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ- 

- 

6) 
 

หนงัสือยนิยอมเจำ้หน้ำที ่
(กรณีผูข้ออนุญำตไมไ่ดเ้ป็นเจำ้ของทีด่นิ) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ขอรบัไดท้ีก่องชำ่งเทศบำลต ำบลทุง่น้อ

- 



ล ำด ั
บ 

ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ 
(ถำ้มี) 

หน่วยงำนภำครฐัผูอ้อกเอ
กสำร 

ย) 
7) 

 
หนงัสือแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ขอรบัไดท้ีก่องชำ่งเทศบำลต ำบลทุง่น้อ
ย) 

- 

8) 
 

หนงัสือยนิยอมใหก้อ่สรำ้งชดิแนวเขต 
(กรณีอำคำรชดิเขตทีด่นิน้อยกวำ่ 50 ซ.ม. 
หรือใชผ้นงัรว่มกนั) 
ฉบบัจรงิ1ฉบบั 
ส ำเนำ0ฉบบั 
หมำยเหตุ(ขอรบัไดท้ีก่องชำ่งเทศบำลต ำบลทุง่น้อ
ย) 

- 

 

 

คำ่ธรรมเนียม 

ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

1) ใบอนุญำตกอ่สรำ้ง คำ่ธรรมเนียม 20 บำท 
 
 

2) ใบอนุญำตดดัแปลง คำ่ธรรมเนียม 10 บำท 
 
 

3) ใบอนุญำตรื้อถอน 
 

คำ่ธรรมเนียม 10 บำท 
 
 

4) ใบอนุญำตเคลือ่นยำ้ย 
 

คำ่ธรรมเนียม 10 บำท 
 
 

5) ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใช้ 
 

คำ่ธรรมเนียม 20 บำท 
 
 



ล ำด ั
บ 

รำยละเอียดคำ่ธรรมเนียม คำ่ธรรมเนียม (บำท / 
รอ้ยละ) 

6) ใบรบัรอง 
 

คำ่ธรรมเนียม 10 บำท 
 
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำด ั
บ 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูย์บรกิำรประชำชนส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
(หมำยเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 
10300)) 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำด ั
บ 

ชือ่แบบฟอร์ม 

1) ค ำขออนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงอำคำรหรือรื้อถอนอำคำร 
(หมำยเหต:ุ -) 

 

หมำยเหต ุ

- 

อำคำรประเภททีไ่มต่อ้งยืน่แบบแปลน/รำยกำรประกอบแบบแปลน 
 
1.อำคำรเก็บผลผลติทำงกำรเกษตรมีพื้นทีไ่มเ่กนิ 100 ตำรำงเมตร 
 
2.อำคำรเลี้ยงสตัว์มีพื้นทีไ่มเ่กนิ 100 ตำรำงเมตร 
 
3.เพงิและแผงลอย 
 
4.หอถงัน ้ำทีม่ีควำมสูงไมเ่กนิ 6 เมตร 
 
คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนกอ่สรำ้งตำ่งๆดงัน้ี 
 



1.อำคำรสูงไมเ่กนิ 2 ชัน้หรือสูงไมเ่กนิ 12 เมตรตำรำงเมตรละ 0.50 บำท 
 
2.อำคำรสูงเกนิ 2 ชัน้แตไ่มเ่กนิ 3 ชัน้หรือสูงเกนิ 12 เมตรแตไ่มเ่กนิ 15 
เมตรตำรำงเมตรละ 2 บำท 
 
3.อำคำรสูงเกนิ 3 ชัน้หรือสูงเกนิ 15 เมตรตำรำงเมตรละ 4 บำท 
 
4.อำคำรรบัน ้ำหนกับรรทุกช ัน้ใดช ัน้หน่ึงเกนิ 500 กโิลกรมั/ตำรำงเมตรตำรำงเมตรละ 
4 บำท 
 
5.สิง่กอ่สรำ้งใหเ้ป็นพื้นทีจ่อดรถทำงเขำ้ออกของรถตำรำงเมตรละ 0.50 บำท 
 
6.ป้ำยคดิตำมพื้นทีป้่ำยตำรำงเมตรละ 4 บำท 
 
7.เขือ่น/ทำง/ทีร่ะบำยน ้ำ/ร ัว้หรือก ำแพงรวมท ัง้ประตรู ัว้หรือก ำแพงเมตรละ 1 บำท 
 
***โทษของกำรฝ่ำฝืนไมข่ออนุญำตกอ่สรำ้ง/ดดัแปลง/รื้อถอน/เคลือ่นยำ้ย/เปลีย่นกำรใ
ชอ้ำคำร*** 
 
ผูใ้ดด ำเนินกำรโดยไมไ่ดร้บักำรอนุญำตจะตอ้งจ ำคกุไมเ่กนิ 3 เดอืนหรือปรบัไมเ่กนิ 
60,000 บำทหรือท ัง้จ ำท ัง้ปรบัและปรบัอีกวนัละ 10,000 
บำทตลอดเวลำทีย่งัมีกำรกระท ำกำรฝ่ำฝืนหรือจนกวำ่จะไดป้ฏบิตัใิหถู้กตอ้งตำมกฎหมำ
ยก ำหนด 
 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน:กำรอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรดดัแปลงรื้อถอนอำคำรและเคลือ่นยำ้ยอำคำ

ร 

หน่วยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน:เทศบำลต ำบลทบักฤชอ ำเภอชุมแสงจงัหวดันครสว

รรค์กรมสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่เทศบำลต ำบลทบักฤชอ ำเภอชุมแสงจงัหวดันครสว

รรค์ 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



ประเภทของงำนบรกิำร:กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิำรท ั่วไป 

พื้นทีใ่หบ้รกิำร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ:พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำรพ.ศ.252

2 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 1.0 

 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 5 

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 5 

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 5 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่ือประชำชน:กำรอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร 

/ขออนุญำตริื้อถอนอำคำร/ขออนุญำตดดัแปลงอำคำรส ำนกังำนเทศบำลต ำบลทุง่น้อย 

 

 

เอกสำรฉบบัน้ีดำวน์โหลดจำกเว็บไซต์ระบบสำรสนเทศศนูย์กลำงขอ้มูลคูม่ือส ำหรบัประ

ชำชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่ือ: - 


