
 

 

ขั้นตอนในการขออนุญาต 
1.  ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร  (แบบ  ข.1) 
2.  เมื่อผู้ขออนุญาตได้รับอนุญาตแล้ว  ท่านจะต้องมายื่นขอรับใบอนุญาตดังต่อไปนี้ 
     2.1  ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร  ภายใน  45  วัน  นับแต่วันที่ ขออนุญาต 
     2.2  ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร , ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร  (แบบ  อ.1)  ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาต
ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้  หากประสงค์จะขออนุญาตอีกจะต้องด าเนินการ
เช่นเดียว  กันกับการขออนุญาตใหม่ 
 

หลักฐานประกอบการขออนุญาต 
 

หลักฐานที่ส าคัญ 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน  จ านวน  1  ชุด 
2.  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินจ านวน   1  ชุด 
3.  ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
4.  แบบแปลน  ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลนจ านวน  4  ชุด  ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     4.1  รายการประกอบแบบ                                  4.2  แผนที่สังเขป 
     4.3   รูปแปลนพื้น                                            4.4  รูปด้าน  4  ด้าน 
     4.5   รูปตัด  2  ด้าน                                         4.6  รูปโครงหลังคา 
     4.7   รูปแปลนคาน , คานคอดิน,ฐานราก                 
     4.8  รูปขยายส่วนต่าง ๆ  ของโครงสร้าง  (คาน , เสา, ฐานราก) 
     4.9  รูปแปลนไฟฟ้า , สุขาภิบาล                         
     4.10  รายการค านวณ  (กรณีเป็นอาคาร  2  ชั้นขึ้นไป) 
5.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน   (กรณีท่ีเจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน                                  
ที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 
6.  หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
(กรณีท่ีอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า  50  ซม.) 
 

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาต 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบับละ    20   บาท 
2.  ใบอนุญาตดัดแปลง       ฉบับละ    10   บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน                ฉบับละ   10   บาท 
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย            ฉบับละ   10   บาท 
5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้         ฉบับละ   20   บาท 
6.  ใบรับรอง                            ฉบับละ    10   บาท 



7.  ใบแทนใบอนุญาตหรือ  ใบแทนใบรับรอง         ฉบับละ   10   บาท 
 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง       ฉบับละ  20  บาท 
2.  ใบอนุญาตดังแปลง       ฉบับละ  10  บาท 
3.  ใบอนุญาตรื้อถอน        ฉบับละ  10  บาท 
4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    ฉบับละ  10 บาท 
 
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
1.  อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน  12  เมตร  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
2.  อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น  หรือสูงเกิน  12  เมตร  แต่ไม่เกิน  15  เมตร                                     
ตารางเมตรละ  2  บาท 
3.  อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน  15  เมตร  ตารางละ  4  บาท 
4.  อาคารซึ่งมีพ้ืนที่รองรับน้ าหนักน้ าหนักบรรทุกเกิน  50  กก.  ต่อหนึ่งตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4  บาท 
5.   พ้ืนที่ที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเข้าออกของรถ  ตารางเมตรละ  0.5  บาท 
6.   ป้ายตารางเมตรละ  4  บาท 
7.    อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาวเช่น  เขื่อน  ท่อ  หรือทางระบายน้ า  รั้ว  ก าแพง  ติดตามความ             
ยาวเมตรละ  1  บาท 
 

 

 

 
 



ถ้าใบอนุญาตสูญหายหรือช ารุดท าอย่างไร 
 

  ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ก็ตามสูญหายให้แจ้งความแล้วน าใบรับแจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง  เพ่ือนขอรับใบแทนใบอนุญาตนั้น 

  ถ้าใบอนุญาตใดๆ  ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ต าบลคลองขลุง  เพ่ือขอรับใบแทนใบอนุญาต 

 
 
 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร   โทร.  055 - 781 – 764  ต่อ  216 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าที่ดิน หรือ สิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน เป็นของข้าพเจ้าจริง โดยมีลักษณะเป็น...................................... 
..........................................................................................................ขนาดกว้าง...................................................เมตร 
ยาว..............................................เมตร ปลูกสร้างปี  พ.ศ................................................ 

(ลงชื่อ).....................................................เจ้าของบ้าน 
                                                                                   (....................................................) 
ข้าพเจ้า........................................................................ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่...................ต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง 
จังหวัดก าแพงเพชร ขอรับรองว่า ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินเป็นของ นาย / นาง / นางสาว............................... 
.......................................................จริง 

(ลงชื่อ)..................................................... 
                                                                                                 (...................................................) 
                                                                                         ผูใ้หญบ่า้นหมูที่่....................................... 

หนังสือขอรับรองจากผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน 

         เขียนทีบ่า้นผูใ้หญบ่า้น/ก านัน 
............................................................ 
............................................................ 

วันที่.............เดือน...................................................พ.ศ............ 

เรื่อง  ขอหนังสือรับรองอาคาร 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง 

  ด้วยได้รับแจ้งจาก........................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี.................. 
หมู่ที.่........................ต าบลคลองขลุง  อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร มีความประสงค์ขอให้รับรอง 
อาคาร............................................................................................................................................................................ 
ซึ่งได้ปลูกสร้างเสร็จก่อน ประกาศผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ. 2560 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่มที่  134  ตอนที่  9  ก  ลงวันที่  19  มกราคม  2560 

  ข้าพเจ้าได้ท าการตรวจสอบอาคารดังกล่าวแล้ว  จึงขอรับรองอาคารดังกล่าวว่าได้ปลูกสร้างเสร็จ
ก่อนประกาศผังเมืองรวมจังหวัดก าแพงเพชร พ.ศ.2560 ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่มท่ี  134  ตอนที่  
9  ก  ลงวันที่  19  มกราคม  2560  ประกาศใช้ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง  จริง 

จริงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(..............................................................) 
ผู้ใหญ่บ้าน/ก านัน/หมู่ที.่..............ต าบลคลองขลุง 



 

 

 

 

 

 

 

 
ใบนัดตรวจผังบริเวณก่อสร้าง 

เลขที่รับ 0691/2561 
เขียนที.่..องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง 

วันที่  6  มีนาคม  พ.ศ. 2561 

  ตามท่ี  นางสมพงษ์  ศรีเรืองพันธ์  อายุ  47  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  189  หมู่ที่ 13  ต าบลคลองขลุง 
อ าเภอคลองขลุง  จังหวัดก าแพงเพชร โทร  0629194070 ได้ยื่นค าขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามแบบค าขอ  
ข. 1 ต่อทางองค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง  เพื่อปลูกสร้างอาคาร คสล. 2 ชั้น จ านวน 1 หลัง ณ หมู่ที่ 13 
บ้าน หนองตาเถร  บริเวณถนนพหลโยธิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพ่ือบริการประชาชน 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร  

 
ที ่ กระบวนการบริหารประชาชน ขั้นตอนการบริการ จ านวนระยะเวลา หมายเหตุ 

1 การขออนุญาตต่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร 
หรือรื้อถอนอาคาร 

1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น 
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
3.ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป ตรวจสอบ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
4.ตรวจพิจารณาแบบแปลน 
5.ออกใบอนุญาต อ.1 
 

 
 

 1 วัน 
 2 วัน 

 
 
 
 

 4 วัน 
7 วัน 
1 วัน 

รวม 15 วัน 

เอกสารส าหรับการยื่นขอ 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4.แบบแปลน 2 ชุด 

2 การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง 1.ผู้ขออนุญาตยื่นค าขอหนังสือ
รับรองสิ่งปลูกสร้างพร้อมเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น  
2.เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป ตรวจสอบ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
3.ออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง  

 
 
 

1 วัน 
 
 
 

1 วัน 
1 วัน 

รวม 3 วัน 

เอกสารส าหรับการยื่นขอ 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4.หนังสือรับรองจาก
ผู้ใหญ่บ้านหรือก านัน 
5.รูปถ่ายบ้าน  

3 การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 1.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น 
2.เจ้าหน้าท่ีสถานท่ีตามกฎหมายว่า
ด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนท่ี
สังเขป ตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  
3.ตรวจพิจารณาแบบแปลน  
4.ออกใบอนุญาต ข.1 
 

 
1 วัน 

 
 
 
 

2 วัน 
2 วัน 
1 วัน 

รวม 5 วัน 

เอกสารส าหรับการยื่นขอ 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
3.ส าเนาโฉนดที่ดิน 
4.แบบแปลน 2 ชุด 

4 การขออนุญาตให้น้ าประปา 1.ผู้ขออนุญาตยื่นเอกสารให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเบื้องต้น 
2.เจ้าหน้าท่ีสอบถามที่ติดตั้ง ช าระ
ค่าธรรมเนียม 

 
 
 

รวม 1 วัน 

เอกสารส าหรับการยื่นขอ 
1.ส าเนาบัตรประชาชน 
2.ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

 
 
 


