กองช่ าง
เทศบาลตําบลทุ่งยัง
ยินดีให้ บริการ
ขออนุญาต
ก่ อสร้ างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /
หรือรือถอนอาคาร

ยืน% คําขออนุญาต (แบบ ข.1)
ตรวจสอบหลักฐานเอกสาร
ภายใน 5 นาที

ตรวจสอบเอกสารแบบแปลนแผนผัง
เบือ งต้ น สอบสถานที%ขออนุญาตฯ
ภายใน 1 ชั%วโมง

ตรวจพิจารณาแบบแปลนตามกฎหมาย
ภายใน 1 วัน

แผนผังขันตอน การยืน% ขออนุญาต
ก่ อสร้ างอาคาร / ดัดแปลงอาคาร /
หรือรือถอนอาคาร

เสนอพิจารณาคําขออนุญาต/
ออกใบอนุญาต
ภายใน 1 วัน

เอกสารประกอบการขอใบอนุญาตฯ
1. สํ าเนาโฉนดทีด% ินถ่ ายเอกสาร
2. สํ าเนาบัตรประชาชน
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน
4. แบบแปลนขออนุญาตก่อสร้ าง ฯ ๕ ชุด
5. หนังสื อยินยอมให้ ก่อสร้ างในทีด% ิน
(กรณีไม่ ใช่ เจ้ าของที%ดิน)
6. หนังสื อมอบอํานาจ
(กรณีให้ ผู้อนื% ดําเนินการแทน)
7.หนังสื อรับรองการก่ อสร้ างชิดเขตทีด% ิน
(กรณีบริเวณข้ างเคียงไม่ ถึง 50 ซ.ม.)
8.รายการคํานวณ (กรณีเป็ นอาคาร คสล.)

9. หนังสือบริคณฑ์ สนธิ (กรณีเป็ นนิติบุคคล)
10. ใบเสร็จชําระภาษีทดี% ิน (ปี ทีย% นื% ขอนุญาตฯ)
11. ใบควบคุมงานวิศวกร สถาปนิก
(กรณีเป็ นอาคารควบคุม)

12. ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร

สถาปนิค

13. หนังสื อรับรองของวิศวกร สถาปนิค

ค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1.ใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร ฉบับละ 20 บาท
2.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
3.ใบอนุญาตรือถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท
4.ใบอนุญาตเคลือ% นย้ ายอาคาร ฉบับละ 10 บาท
5.ใบอนุญาตขอเปลีย% นอาคาร ฉบับละ 20 บาท
6.ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
7.ใบแทนใบอนุญาต/
ใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียมการต่ ออายุใบอนุญาตฯ
1.ใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร
2.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
3.ใบอนุญาตรือถอนอาคาร
4.ใบอนุญาตเคลือ% นย้ ายอาคาร

ฉบับละ 20 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 10 บาท
ฉบับละ 10 บาท

ค่ าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
(คํานวณตามพืน ทีข% องอาคาร)
1. อาคารสู งไม่ เกิน 2 ชันหรือสู งไม่ เกิน 12 ม.
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
2. อาคารสู งเกิน 2 ชันแต่ ไม่ เกิน 3 ชัน
หรือสู งเกิน 12 ม. แต่ ไม่ เกิน 15 ม.
ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารสู งเกิน 3 ชันหรือสู งเกิน 15 ม.
ตารางเมตรละ 4 บาท
4. อาคารทีม% พี นื ทีร% ับนํา หนักบรรทุกเกิน
500 กิโลกรัม/1 ตารางเมตร ตาราง
เมตรละ 4 บาท
5. พืน ทีจ% อดรถ ทีก% ลับรถ และทาง
เข้ า - ออก ของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท
6. ป้ าย ตารางเมตรละ 4 บาท
7. อาคารประเภทต้ องวัดความยาว เช่ น เขือ% น
ท่ อหรือทางระบายนํา รัว กําแพง คิดตาม
ความยาว เมตรละ 1 บาท

การขอต่ อใบอนุญาตฯ ต่ างๆ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร
รือถอนอาคาร หรือเคลือ% นย้ ายอาคาร จะมีระยะ
เวลาตามทีก% าํ หนด ไว้ในใบอนุญาต และถ้ าผู้ที%
ได้ รับอนุญาตดําเนินการไม่ แล้วเสร็จ ให้ ขอ
ดําเนินการต่ อใบอนุญาตฯ ต่ อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ%นก่อนใบอนุญาตนัน จะหมดระยะเวลา
ทีก% าํ หนด
หากใบอนุญาตสู ญหายหรือชํารุด
จะทําอย่ างไร

1.หากใบอนุญาตสู ญหายให้ แจ้ งความทีส% ถานี
ตํารวจ แล้ วนําใบแจ้ งความมายืน% ต่ อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ%นเพือ% ออกใบแทน ใบอนุญาตทีส% ู ญหาย
2.หากใบอนุญาตใดๆ ชํ ารุ ดในสาระสํ าคัญให้ นํา
ใบอนุญาตทีช% ํ ารุ ด มายื%นต่ อต่ อเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิ%นเพือ% ออกใบแทน ใบอนุญาตทีช% ํ ารุ ด
กองช่ างโทร. 055-816-596

