
การต่ออายุใบอนุญาต 
     ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร
จะมีอายุตามที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น ถ้าผูไ้ดร้ับใบอนุญาต
มีความประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นค าขอต่ออายุต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตนั้นสิ้นอาย ุ
 

4) ขั้นตอนและก าหนดระยะเวลาพิจารณาค าขออนุญาต 
     ก่อสร้าง, ดัดแปลง, รื้อถอน, เคลื่อนย้าย, การขอให้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารนับแต่วันท่ียืน่ค าขอ จนถึงวันท่ีออกใบอนุญาต 
ใช้ระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน แปลนและแผนผังรายการประกอบ
และอื่นๆ  ทีไ่ด้ยื่นไว้เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามที่เทศบาล
ต าบลจรเข้สามพัน พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 และ พ.ศ.
2535 เมื่อผู้ขออนุญาตท าการแก้ไขแล้ว เจ้าหน้าท่ีจะด าเนินการ
ตรวจแบบตามขั้นตอนและระยะเวลา ข้อ 4 ต่อไป 

 
 

 
1. ผู้ใดก่อสรา้งอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของ

อาคารไม่ไดร้ับอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ่น หรือผู้ใด
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผดิไปจาก
ที่ได้รับอนญุาตตลอดจนวิธีการหรอืเง่ือนไขท่ีเจ้าพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษ
จ าคุกไมเ่กิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจากเจา้พนักงานท้องถิ่นและฝ่าฝืนค าสั่ง
ดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้วต้อง
ระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละไมเ่กิน 10,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ฝา่ฝืน 

3. ถ้าเป็นการกระท าอันเกี่ยวกัลปอ์าคารเพื่อพาณิชย์กรรม 
อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือเป็นการ
กระท าในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือ
จ าหน่าย โดยมีคา่ตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระท าต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบัญญัตไิว้ส าหรับความผดิ
นั้นๆ 
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      ส าหรับการขออนุญาตก่อสรา้ง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ภายในเขตเทศบาลต าบลจรเขส้ามพัน อ าเภออู่ทอง จังหวัด
สุพรรณบุร ี
1)  เอกสารที่จะต้องใช้ประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
     - แบบแปลนจ านวน 3 ชุด 
     - ค าต้องขออนุญาต (ข.1) 
     - ส าเนาบัตรประชาชน ข้าวของอาคาร 2 ชุด 
     - ส าเนาทะเบยีนบ้าน เจ้าของอาคาร 2 ชุด 
     - ส าเนาโฉนดทีด่ิน, น.ส.3, สค.1 หรืออ่ืนๆ เจ้าของที่ดิน (ถ่าย
ทุกหน้า ห้ามย่อ) 2 ชุด 
     - หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่
เจ้าของที่ดิน) พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, ส าเนาบัตร
ประชาชน 1 ชุด 
     - หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ีอ านาจ
ลงช่ือแทน นิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้เกิน 6 เดือน (กรณีที่
นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
     - หนังสือแสดงว่าเป็นผูจ้ัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการ
ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน็ผู้ขออนุญาต) 
     - หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรม และ/หรือ
สถาปัตยกรรม (กรณีที่อาคารเข้าข่ายการควบคุมวิศวกรรม และ/
หรือสถาปัตยกรรม) 
     - รายการค านวณของวิศวกรรม 1 ชุด 
     - หนังสือมอบฉันทะหรือมอบอ านาจตามกฎหมาย (กรณผีู้ขอ
อนุญาตมไิด้มาขอด้วยตนเอง) ผูร้บัมอบเตรยีมส าเนาทะเบียนบ้าน 
1 ชุด ส าเนาบตัรประชาชน 1 ชุด 
**หมายเหตุ** 
     * ส าเนาเอกสารต้องให้เซนต์รบัรองส าเนาถูกต้อง 
     * แบบฟอร์มค าร้องต่างๆ ขอได้ที่กองช่างเทศบาลต าบล 
จรเข้สามพัน  
 

2) แบบแปลน จ านวน 3 ชุด มีรายละเอียดประกอบดังน้ี 
     2.1  มาตราส่วน ขนาดระยะน้ าหนักและหน่วยในการค านวณ
ต่างๆ ให้ใช้มาตราเมตริก 
     2.2 ผังบริเวณใช้มาตรส่วนไมเ่ล็กกว่า 1 ต่อ 500  
           - แสดงลักษณะทีต่ั้งขอบเขตที่ดิน และอาคารที่ขอ
อนุญาต 
           - ระยะทางจากขอบเขตนอกอาคารที่ขออนุญาต ถึง
ขอบเขตที่ดินทุกด้าน 
           - ลักษณะและขอบเขตท่ีสาธารณะและอาคารมนบริเวณ
ที่ดินติดต่อโดยสังเขป พร้อมเครื่องหมายทิศ 
           - แสดงการระบายน้ าออกจากอาคาร ไปสู่ทางระบายน้ า
สาธารณะ 
           - แสดงระดับพื้นช้ันล่างอาคาร และความสมัพันธ์กับ
ระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ที่สุด 
           - มีรายละเอียดส่วนส าคญั ขนาดเครื่องหมายวัสดุการใช้
สอยต่างๆ ของอาคารอย่างชัดเจน 
     2.3 แบบแปลนอาคารใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ต่อ 100 
และต้องแสดงรูปต่างๆ คือ 
           - แบบแปลนพื้นช้ันต่างๆ  
           - รูปด้าน, รูปตดัตามขวาง, รูปตัดทางยาว 
           - แบบแปลนคานรับพื้นต่างๆ แปลนฐานรากของอาคาร 
           - รูปขยายการระบายน้ าและบ่อเกรอะข่อซึม 
           - รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ
คุณภาพ และชนิดของวัสดตุอลดจนวิธีปฏิบัติ และวิธีการส าหรับ
การก่อสร้าง 
           - รายการค านวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
           - ผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณต้องลงลายมือช่ือ
พร้อมกับเขียนช่ือ ที่อยู่ ตัวบรรจงและหมายเลขทะเบียนท่ีไดร้ับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพในแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนทุกแผ่น  
 

 

3) ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต 
     3.1 ค่าใบอนุญาตตา่งๆ 
            - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
            - ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบับละ 10 บาท 
            - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
            - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
            - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
            - ใบรับรอง  ฉบับละ 10 บาท 
            - ใบแทนใบอนุญาตหรือ 
              ใบแทนใบรองรอง    ฉบับละ  5  บาท 
       3.2 ค่าธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน (คดตามพื้นท่ีของ
อาคาร)  
            - อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองขั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร 
ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
            - อาคารซึ่งสูงเกินสองช้ันแต่ไมเ่กินสามชั้น สูงเกิน 12 
เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
            - อาคารซึ่งสูงเกินสามชัน้หรือสูงเกิน 15 เมตร ตาราง
เมตรละ 4 บาท 
            - อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต่อ
หนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
            - พื้นทีท่ีจ่อดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
            - ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
            - อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อหรือ
ทางระบายน้ า รั้ว ก าแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
 

 

ข้อแนะน า 


