
แผนภูมิแสดงข้ันตอนและระยะเวลาการดําเนินการ 
การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยายอาคาร 

กองชาง  เทศบาลตําบลชะเมา 
 

1. ข้ันตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ไมครบถวน 

 

ไมเกิน 1 วัน 

          ไมเกิน 1 วัน 

แจงผูขอใหแกไขแบบใหถูกตอง 
(แบบ ค.1) 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาท่ีรับคําขอ) 

เจาพนักงานทองถ่ิน 
(นายกเทศมนตรีตําบลชะเมา) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
(นายตรวจ) 

สถานท่ีตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร) 

ออก อ.1 และแจงผูขอ (น.1) 

สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2) 
 

ไมถูกตอง 
 

ถูกตอง         ไมเกิน 5 วัน 

 

แจงใหจัดสงเอกสารใหครบถวน 

ครบถวน         ไมเกิน 1 วัน 

ถูกตอง     ไมเกิน 5 วัน(ยกเวนอาคารควบคุมการใช) 

เห็นชอบ        ไมเกิน 2 วัน 

ยื่นสงเอกสารใหม 
 

33 



ข้ันตอนในการพิจารณา 
-   ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาลอาจสั่งใหผูขอใบอนุญาตแกไขเปลี่ยนแปลง 

               ผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคํานวณท่ีไดยื่นไวใหถูกตองตาม  
               พ.ร.บ.ควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไข 
      เพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 -    อาคารประเภทควบคุมการใช เม่ือกอสรางแลวเสร็จจะตองแจงกองชางทําการตรวจสอบ เพ่ือขอ 
                ใบรับรองการใชอาคารกอนเปดใชอาคารหรือใหผูอ่ืนใช 
  -    การขออนุญาตกอสรางตามมาตรา 39 ทวิ โดยไมตองไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน   
               จะตองดําเนินการแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบท่ีกําหนด พรอมท้ังแจงขอมูลและ 

     ยื่นเอกสาร   
    1)  ชื่อผูรับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก)  พรอมสําเนาบัตรประจําตัว 
    2)  ชื่อของผูรับงานออกแบบและคํานวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พรอมสําเนาบัตร ประจําตัว 
    3)  ชื่อผูควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรม-วิศวกรรม พรอมสําเนาบัตร 
          ประจําตัว) 

         4)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคํานวณ 
         5)  วันเริ่มตน และวันสิ้นสุด การดําเนินการกอสรางอาคาร 

2. ระยะเวลา 
-  อาคารพักอาศัยไมเกิน 2 ชัน้ ใชเวลาในการพิจารณาไมเกิน 15 วัน ไมรวมระยะเวลาแกไขแบบแปลน 

       -  อาคารพาณิชย อาคารขนาดใหญ อาคารประเภทควบคุมการใช ใชเวลาในการพิจารณา 35 วัน  
(ไมรวมระยะเวลาแกไขแบบแปลน) 

-   ยกเวนในกรณีท่ีมีขอขัดของ จะใชเวลาพิจารณาตามท่ีไดกําหนดไวใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

3. หลักฐานประกอบ 
01. การขออนุญาตกอสราง0ดัดแปลง เคลื่อนยาย และหรือเปลี่ยนการใช0อาคาร0 ตองเตรียมหลักฐานดังนี้ 

-  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูขออนุญาตและเจาของท่ีดินพรอมรับรองสําเนาอยางละ 1 ชุด 
-  สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาตและเจาของท่ีดิน พรอมรับรองสําเนา อยางละ 1 ชุด 
-  สําเนาแบบกอสรางแผนผังและรายการประกอบแบบ พรอมรับรองสําเนา อยางละ 3 ชุด 
-  สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะทําการกอสราง พรอมรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อ่ืนๆ) 
-  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค ผูมีอํานาจลงชื่อแทน นิติบุคคล                
   ท่ีขออนุญาตท่ีออกใหไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนา จํานวน ๑ ชุด 

2. การเตรียมหลักฐานท่ีเก่ียวของเฉพาะเรื่อง 
-  หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดิน (กรณีผูขออนุญาตมิไดเปนเจาของท่ีดิน)  
-  หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดผนัง (กรณีใชผนังรวมกัน) 
-  หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินขางเคียง) 
-  หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปตยกรรม พรอมสําเนาบัตรประจําตัว  
   (กรณีท่ีอยู ในขายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปตยกรรม ) 
-  รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีสวนหนึ่งสวนใดของอาคารกอสรางดวยวัตถุถาวรและทนไฟเปน    
   สวนใหญ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)          
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-  แบบระบบบําบัดน้ําเสียสําหรับบานพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ )  
-  หนังสือแสดงวาคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรท่ีดินพิจารณาใหความเห็นชอบ 
-  แผนผังโครงการจัดสรรท่ีดินท่ีไดรับอนุญาตแลว (กรณีอาคารเขาขายการจัดสรรท่ีดิน) 
-  เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมท่ีไดรับจากเทศบาลตําบลชะเมา จํานวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลง 
   อาคาร, ตอเติมหรือตออายุใบอนุญาต) 

03. คําแนะนําในการขอรับอนุญาตเก่ียวกับอาคาร0 (ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2528) 
- ผูขอรับใบอนุญาตตองแนบเอกสารเก่ียวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

จํานวน 3 ชุด พรอมกับคําขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวร

และวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ ตองแนบรายการคํานวณ จํานวน 1 ชุด 

- เม่ือเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน

และรายการคํานวณ (ถามี) ถูกตองแลว ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบอนุญาตได 

- อาคารประเภทควบคุมการใชเม่ือทําการกอสรางเสร็จแลว ใหเจาของอาคารหรือผูครอบครอง

อาคารยื่นคําขอใบรับรองตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

- ในกรณีท่ีเจาของอาคาร ประสงคจะใชอาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช จะเปลี่ยนการใช

อาคารใหยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารนั้น 

- ในกรณีท่ีเจาของอาคารประสงคจะดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถเพ่ือการอ่ืนและกอ สรางท่ีจอดรถแทน

ของเดิมใหยื่นคําขออนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

- ผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใหยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอ

เจาพนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

- ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด ใหยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต

หรือใบแทนใบรับรองจากเจาพนักงานทองถ่ิน ภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีไดรับทราบถึงการสูญ

หาย 

- ผูไดรับใบอนุญาต ผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกบุคคลอ่ืน  ใหยื่นคําขอ                                        
อนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ิน 

4. สถานท่ี/หนวยงานรับผิดชอบ 
กองชาง เทศบาลตําบลชะเมา   
โทรศัพท 075-845135  โทรสาร  075-845134  www.chamao.go.th 

5. ระยะเวลาเปดใหบริการ 
 เปดใหบริการวันจันทร-วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. (ไมเวนชวงพักเท่ียง) 
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6.  คาธรรมเนียม  
0คาธรรมเนียมใบอนุญาต0  

-    ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท 
-    ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
-    ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
-    ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
-     ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท 
-     ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท 
-     ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท 

0คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต 
-     ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท 
-     ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
-     ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
-     ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ 10 บาท 

0คาธรรมเนียมใบรับรอง 
0-     การ0ตรวจสอบสภาพอาคาร  ฉบับละ 100 บาท 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร 

-    อาคารไมเกิน 2 ชั้น หรือสูงไมเกิน 12 เมตร ตารางเมตร. ละ 0.50 บาท 
-    อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แตไมเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แตสูงไมเกิน 15 เมตร  
     ตารางเมตร ละ 2.00 บาท 
-    อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตร ละ 4.00 บาท 
-    อาคารประเภทซ่ึงตองมีพ้ืนท่ีรับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่ง          
     ตารางเมตร  ตารางเมตร ละ 4.00 บาท 
- พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถยนต ท่ีกลับรถยนต และทางเขาออกของรถ  

ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

- 0ปายคิดพ้ืนท่ีรวมกัน ตารางเมตรละ 4.00 บาท 

0เข่ือน ทอระบายน้ํา รั้วหรือกําแพง รวมประตู คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
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