การขออนุญาตก่ อสร้ าง/ดัดแปลง/รื อถอน
เคลือนย้ ายอาคารในเขตเทศบาล
เอกสารทีต้ องใช้ ในการติดต่ อ
.คําขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื อถอนอาคาร (แบบ ข. )
.แผนผังบริ เวณแบบแปลน รายการประกอบแบบ จํานวน ( ชุด
(.สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูข้ ออนุญาต จํานวน ชุด
+.สําเนาเอกสารที.ดินพร้อมสารบัญจดทะเบียนครบทุกหน้า จํานวน ชุด
2.สําเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต จํานวน ชุด
3.หนังสื อยินยอมจากเจ้าของที.ดิน (กรณี ที.สร้างในที.ดินของบุคคลอื.น)
5.หนังสื อสัญญาเช่าที.ดิน ที.ยงั มีผลผูกพันกันอยู่ (กรณี เป็ นที.ดินเช่า)
7.หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารผนังรวม (กรณี ใช้ผนังต่างเจ้าของร่ วมกัน)
8.หนังสื อยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที.ดิน (ถ้าห่างแนวเขตไม่ถึง 2; ซม.)
;.การคํานวณ (กรณี เป็ นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที.ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และวัสดุทนไฟเป็ นส่ วนใหญ่
.หนังสื อรับรองรายงานการคํานวณของวิศวกรผูค้ าํ นวณ พร้อมสําเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
.หนังสื อรับรองของผูค้ วบคุมงาน (กรณี เจ้าของอาคารเป็ นผูค้ วบคุมงาน)
(.หนังสื อรับรองของผูค้ วบคุมงาน มาตรา 8 (ต้องมีวศิ วกรควบคุมงานสําหรับ
อาคารตังแต่ ( ชัน ขึนไป
+.หนังสื อรับรองสําเนาใบอนุญาตเป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปั ตยกรรมควบคุม
(กรณี เป็ นอาคารสาธารณะและอาคารตังแต่ + ชัน ขึนไป)
2.สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ผมู ้ ีอาํ นาจลงชื.อ
แทนนิติบุคคลของผูอ้ นุญาต
3.หนังสื อแสดงว่าเป็ นผูจ้ ดั การหรื อตัวแทนซึ. งเป็ นผูด้ าํ เนินการของนิติบุคคล
5.หนังสื อมอบอํานาจเป็ นตัวแทนเจ้าของอาคารพร้อมปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย
(กรณี ตวั แทนเจ้าของอาคารเป็ นผูอ้ นุญาต)
7. สําเนาหนังสื อแสดงการเปลี.ยนชื.อ-สกุล
8.หนังสื อแสดงว่า คณะกรรมการควบคุมจัดสรรที.ดินได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แผนผังโครงการจัดสรรที.ดินแล้ว (กรณี เป็ น อาคารเข้าข่ายการจัดสรร)

ขันตอนการให้ บริการ/เวลาให้ บริการโดยประมาณ
1.เจ้าหน้าที.รับคําขอ ตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน เมื.อถูกต้องลงเลขรับเรื. อง ( วัน)
.นายตรวจเขตรับเรื. องและตรวจสอบสถานที. (2 วัน)
(.วิศวกรตรวจสอบงานวิศวกรรม ( วัน)
+.ผูอ้ าํ นวยการกองช่างตรวจสอบพิจารณา ( วัน)
2.ปลัดเทศบาลตรวจพิจารณา ( วัน)
3.รองนายกเทศมนตรี หรื อผูท้ าํ การแทนตรวจพิจารณา (( วัน)
5.เสนอเพื.อลงนามใบอนุญาต ( ; วัน)
7.เมื.อเจ้าพนักงานท้องถิ.นพิจารณาอนุญาตแล้ว ผูข้ อต้องมาชําระค่าธรรมเนียมในการ
ตรวจแบบแปลน และการออกใบอนุญาตแล้วจึงจะนําใบเสร็จรับเงินเป็ นหลักฐาน
เพื.อออกใบอนุญาตให้ต่อไป (ชําระค่าธรรมเนียมภายใน(; วัน นับแต่วนั ที.ได้รับแจ้ง
มิฉะนันจะถือว่าไม่ประสงค์จะขออนุญาต)
สรุป รวมทังหมดไม่ เกิน *+ วัน
อัตราค่ าธรรมเนียมใบอนุญาต ต่ างๆ ดังนี
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ ; บาท
.ใบอนุญาตดัดแปลง/รื อถอน/เคลื.อนย้าย ฉบับละ ; บาท
(.ใบอนุญาตเปลี.ยนการใช้
ฉบับละ ; บาท
+.ใบรับรอง
ฉบับละ ;; บาท
2.ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบรับรอง
ฉบับละ 2 บาท
ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการก่อสร้ าง
หรื อดัดแปลงอาคาร ดังนี
.อาคารสู งไม่เกิน ชัน หรื อสู งไม่เกิน เมตร ต.ร.ม. ละ ;.2; บาท
. อาคารสู งไม่เกิน ชัน แต่ไม่เกิน ( ชัน ต.ร.ม. ละ .;; บาท
(.อาคารสู งเกิน ( ชัน หรื อสู งไม่เกิน 2 เมตร ต.ร.ม. ละ .;; บาท
+.อาคารสู งเกิน ( ชัน หรื อสู งเกิน 2 เมตร ต.ร.ม. ละ +.;; บาท
2.อาคารประเภทต้องมีพืนรับนําหนักเกิน 2;; ก.ก./ต.ร.ม. ๆ ละ ;.2; บาท
3.ป้ายคิดตามพืนที.ของป้าย ต.ร.ม. ละ +.;; บาท
5.เขื.อน, ทางหรื อท่อระบายนํา รัว หรื อกําแพง คิดตามความยาว เมตรละ .;; บาท

บทกําหนดโทษ ผู้ใดกระทําการก่อสร้ าง/ดัดแปลงอาคาร
โดยไม่ได้รับอนุญาตต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ( เดือน หรื อปรับไม่เกิน 3;,;;;.บาท หรื อทังจําทังปรับและอาจจะต้องระวางโทษปรับอีกวันละ ;,;;;.- บาท ตลอด
ระยะเวลาที.ยงั ฝ่ าฝื นหรื อจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ขันตอนการให้ บริการ
.ยืน. ขอใช้แบบมาตรฐานและเลือกแบบตามที.ตอ้ งการ
.หากได้แบบตามที.ตอ้ งการแล้ว ผูข้ อฯนําไปถ่ายเอกสารโดยเสี ยค่าใช้จ่ายเอง
ระยะเวลาการให้ บริการ
โดยประมาณ วัน

