
 

การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลง  
หรือรื้อถอนอาคาร ตองเตรียมหลักฐานดังนี ้

๑. สําเนาทะเบียนบาน(ผูขอ)          จํานวน   ๑   ชุด  
๒. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ผูขอ)            จํานวน   ๑   ชุด  
๓.  สําเนาทะเบียนบาน (เจาของที่ดิน)      จํานวน   ๑   ชุด  
๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(เจาของที่ดิน)    จํานวน  ๑   ชุด 
๕. สําเนาโฉนดที่ดินหรือเอกสารสิทธิ์ (เทาตัวจริง)   จํานวน  ๑  ชุด  
๖.  แบบแปลนและแผนผัง        จํานวน   ๕   ชุด 
๗. ชื่อ,ที่อยู, คุณวุฒิผูเขียนแบบ       จํานวน   ๑   ชุด 
๘. หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
และสถาปตยกรรม พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพ 
(กรณที่อยูในขายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม  
และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปตยกรรม)               จํานวน   ๑   ชุด 
๙.รายการคํานวณ (กรณีสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร  
กอสรางดวยวัตถุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ  
หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)      จํานวน   ๑   ชุด 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
(ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)       จํานวน   ๑    ชุด 
 การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวของเฉพาะเรื่อง  
๑.หนังสือยินยอมจากเจาของที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตมิไดเปน  
เจาของที่ดิน)  
๒.หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดผนัง (กรณีใชผนังรวมกัน)  
๔. หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารชิดเขตที่ดิน  
(กรณีชิดเขตที่ดินขางเคียง) 
๕.หนังสือยินยอมใหใชประโยชนที่ดินเพื่อเปนทางสัญจร 
หรือทางเขา-ออก 
๖.หนังสือรับทราบใหกอสรางอาคารในที่ดินรับจํานอง 
๗.หนังสือยินยอมและตกคงทําการปลูกสรางโดยทําผนังรวมกัน 

๘.หนังสือยินยอมใหทําการรื้อถอนอาคารในที่ดิน 
ขั้นตอนและระยะเวลา 
ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนกา

รบริการ 
ระยะ 

เวลาใหบริ
การ 

๑ การตรวจสอบเอ ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอ ๑ วัน 

กสาร าคารพรอมเอกสาร 
๒ การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจส

อบพิจารณาเอกสารประกอ
บการขออนุญาต 

๒ วัน 

๓ การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนิน
การตรวจสอบการใชประโย
ชนที่ดินตามกฎหมายวาดว
ยการผังเมืองตรวจสอบสถ
านที่กอสรางจัดทําผังบริเว
ณแผนที่สังเขป 
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่
ยวของ เชน 
ประกาศกระคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดิ
นอากาศเขตปลอดภัยทางท
หารฯ และ 
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

๗ วัน 

๔ การลงนาม/คณะ
กรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิ
จารณาแบบแปลนและพิจา
รณาออกใบอนุญาต (อ.๑) 
และแจงใหผูขอมารับใบอนุ
ญาตกอสรางอาคาร (น.๑) 

๓๕ วัน 

ระยะเวลาดําเนินการรวม ๔๕ วัน 
   คาธรรมเนียม 
 

    คาธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
๑.ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ ๒๐ บาท  
๒. ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ ๑๐ บาท  
๓.ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ ๑๐ บาท  
๔. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช  ฉบับละ ๒๐ บาท  
๕. ใบรับรอง   ฉบับละ ๑๐ บาท  
๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ ๕ บาท  

 

   คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต  

๑.ใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ ๒๐ บาท  
๒.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ ๑๐ บาท  
๓. ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ ๑๐ บาท  
๔. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย  ฉบับละ ๑๐ บาท 

 

   คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร  
๑. อาคารสูงไมเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร  

   ตารางเมตร ละ ๕๐ สตางค  
๒. อาคารสูงไมเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร  

   แตไมเกิน ๑๕ เมตร ตารางเมตรละ ๒ บาท  
๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร  

   ตารางเมตร ละ ๔ บาท  
๔. อาคารที่มีพื้นรับน้ําหนักชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน ๕๐๐    

   กิโลกรัม/ตารางเมตร คิดตารางเมตรละ ๔ บาท 
๕. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออก ตารางเมตรละ   

   ๐.๕๐ บาท  
๖. ปาย คิดตารางเมตรละ ๔ บาท 
๗. อาคารที่วัดความยาว เขื่อน ทาง รั้ว ทอระบายน้ํา คิด   

   เมตรละ ๑ บาท 
 

บทกําหนดโทษ  
 

๑. ผูใดกอสราง ดัดแปลง 
เคลื่อนยายอาคารโดยเจาของอาคาร 
ไมไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูใดกอสราง 
ดัดแปลง รื้อ ถอนอาคาร ใหผิดไปจากที่ไดรับอนุญาต 
ตลอดจนเงื่อนไขที ่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดไวในใบอนุญาต 
ตองระวางโทษจําคุก ไมเกิน ๓ เดือน ปรับไมเกิน ๖๐,๐๐๐ บาท 
หรือทั้งจํา ทั้งปรับ  

๒. ผูใดไดรับคําสั่งจากเทศบาลฯ 
และฝาฝนคําสั่งดังกลาว นอกจากตองระวางโทษปรับตามขอ ๑ 
แลวยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 
ตลอดเวลาที่ยัง 



ฝาฝน  
๓. ถาเปนการกระทําเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเปนการกระทํา 
ในทางการคาเพื่อใหเชาหรือซื้อขาย หรือจําหนาย โดยม ี
คาตอบแทน ผูกระทําตองระวางโทษจํา คุกไมเกิน ๒ ป หรือปรับ 
เปนสิบเทาของโทษที่บัญญัติไว สําหรับความผิดนั้น ๆ 
หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 
 
การยกระดับประสบการณการรับบริการของประชาชน 
ตาม พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณา	  
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	  
	  
	  
	  
 
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   ประโยชนที่ไดรับ 
๑. ประชาชนเขาถึงขอมูลการใหบริการภาครัฐไดงายขึ้น 
๒. การใหบริการภาครัฐมีมาตรฐานแนนอนชัดเจน และรวดเร็ว 
๓. ลดความเสี่ยงของการทุจริตคอรรัปชั่น 
 

 

       การขออนุญาตกอสรางอาคาร   

      ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

 

 

 

 

 

      

    โดย 

       สํานักการชาง 

         เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 

 

โทร ๐-๔๓๘๒-๑๓๕๔-๖ 

         ตอ ๒๐๖,๒๐๗ 

โทรสาร ๐-๔๓๘๑-๑๒๓๓ 
 

www.Kalasin-mu.org 

 
      
พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณ
าอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 
กฎหมายกลางเพื่อกําหนดมาตรฐานและครอบคลุ

มทุกงานบริการ 
 

ผลผลิตหลัก : 
 
 
  
 
 

๒. ศูนยบริการรวม	  

๓. ศูนยรับคําขออนุญาต	  

๔. 
การปฏิบัติของเจาหนาที่ในการรับคําขอรั
บคําขอ	  

๑. คูมือสําหรับประชาชน	  


