
คู่มือส ำหรับประชำชน 
กองช่ำง เทศบำลต ำบลท่ำพระ อ ำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 

................................................................ 
 

งำนที่ให้บริกำร  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงำนรับผิดชอบ กองช่าง เทศบาลต าบลท่าพระ 
ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที่/ช่องทำงให้บริกำร ระยะเวลำที่เปิดให้บริกำร 
กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 
โทรศัพท์ 043 – 2626758 ต่อ 600 

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง  16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 
มำตรำ 21 ผู้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และด าเนินการตามมาตรา 39 ทวิ” (“ แก้ไขโดย พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 มาตรา 7) 
 

ขั้นตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร (บ้ำนพักอำศัย 1 ชั้น ไม่เกิน 150 ตร.ม.) 
ขั้นตอน หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ 

1. เจ้าของอาคารหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นเอกสาร
ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร ณ กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร 
(ระยะเวลา 5 นาที) 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

3. เจ้าหน้าที่ตรวจแบบ ตรวจสถานที่ ภายใน 2 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแบบแจ้ง 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

4. เจ้าหน้าที่รวมเรื่องเสนอ ผู้อ านวยการกองช่าง
,ปลัดฯ,นายกฯ ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

5. ติดต่อเจ้าของอาคารเพ่ือให้เข้ามารับ ใบ อ.1 
พร้อมช าระค่าใบอนุญาตก่อสร้าง ภายใน 2 วัน 

กองช่างเทศบาลต าบลท่าพระ 

ระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาทั้งสิ้นไม่เกิน 7 วัน 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ จ ำนวน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ 
3. แบบแปลน 3 ชุด 
4. ผังบริเวณ 3 ชุด 
5. หากมิใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แนบส าเนา
บัตรประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ 1 ฉบับ 

6. หนังสือยินยอมการก่อสร้างอาคาร 1 ชุด 
7. หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) 1 ชุด 

 



อัตรำค่ำธรรมเนียม 
- ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต 
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. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง   ฉบับละ   5 บาท 
 
- ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ 20 บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ 10 บาท 
3. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ 10 บาท 
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ 10 บาท 
 
- ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนและดัดแปลงอำคำร 
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร    ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
2. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
3. อาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร   ตารางเมตรละ 4 บาท 
4. อาคารพิเศษ หรืออาคารที่จะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุก 
    ชั้นใดชั้นหนึ่ง เกิน 500 กก./ตารางเมตร   ตารางเมตรละ 4 บาท 
5. ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร  ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
6. ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้าย     ตารางเมตรละ 4 บาท 
7. ทางหรือท่อระบายน้ า รั้ว รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง  คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 
 

การรับเรื่องร้องเรียน ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ข้างต้น สามารถร้องเรียนได้ที่กองช่าง 
เทศบาลต าบลท่าพระ โทรศัพท์ 043 – 262758 ต่อ 600 หรือเว็บไซต์ www.thapracity.go.th 


