คูมือสําหรับประชาชน
งานที่ใหบริการ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
ขอบเขตการใหบริการ
สถานที่ / ชองทางการใหบริการ
สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร
โทรศัพท: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
โทรสาร: ๐๔๔-๘๗๖๑๘๒

ระยะเวลาเปดใหบริการ
วันจันทร ถึง วันศุกร
(ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.และ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคําขอ
การกอสราง การดัดแปลง การรื้อถอน เคลื่อนยาย และการใชสอยอาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลตอง
ไดรับอนุญาตจากองคการบริหารสวนตําบลเสียกอน จึงจะดําเนินการได ทั้งนี้เพราะองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
ควบคุมเพื่อประโยชนแหงความมั่นคง แข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การ
ผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกในการจราจร เพื่อประโยชนของผูอยูอาศัยในอาคาร
ขั้นตอนและระยะการใหบริการ
ขั้นตอน
๑. ยื่นคําขออนุญาต ตามแบบ ข.๑
๒. ตรวจสอบเอกสาร/ตรวจสถานที่
๓. การพิจารณาออกใบอนุญาต
๔. ออกใบอนุญาต/ชําระคาธรรมเนียม
ระยะเวลา
ใชระยะเวลาทั้งสิ้น ไมเกิน ๑๕ วัน/ราย

หนวยงานผูรับผิดชอบ
๑. งานกอสราง สวนโยธา
๒. งานกอสราง สวนโยธา
๓. งานกอสราง สวนโยธา
๔. งานกอสราง สวนโยธา

-2รายการเอกสารหลักฐานประกอบ
เอกสารหรือหลักฐานที่ตองใช
๑. แบบฟอรมคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (ข.๑)
จํานวน ๑ ชุด
๒. กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนของผูขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
จํานวน ๑ ชุด
๓. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
จํานวน ๑ ชุด
๔. สําเนาหลักฐาน โฉนดที่ดิน,น.ส.๓,น.ส.๓ก ทุกหนาขนาดเทาฉบับจริง
จํานวน ๑ ชุด
๕. กรณีผูขออนุญาตกอสรางอาคารในที่ดินบุคคลอื่น
- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารในที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
๖. กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดินของบุคคลอื่น (ที่ดินตางเจาของ)
- หนังสือแสดงความยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประชาชนของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาทะเบียนบานของเจาของที่ดินดานที่ชิดเขต
จํานวน ๑ ชุด
๗. กรณีเจาของอาคารไมไดมายื่นขออนุญาตดวยตนเอง
- หนังสือมอบอํานาจพรอมติดอากรแสตมป
จํานวน ๑ ฉบับ
(บุคคลธรรมดา ๑๐ บาท , นิติบุคคล ๓๐ บาท)
๘. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารที่มี
ลักษณะ / ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
จํานวน ๑ ฉบับ
๙. สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๐.รายการคํานวณโครงสราง ( กรณีอาคารมีพื้นที่ใชสอยเกิน ๑๕๐ ตารางเมตร)
จํานวน ๑ ชุด
๑๑.หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม(กรณีเขาขายองควบคุมตามกฎกระทรวง) จํานวน ๑ ฉบับ
๑๒.สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
จํานวน ๑ ฉบับ
๑๓.แผนผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน ๓ ชุด ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
๑๓.๑ รายการประกอบแบบ
๑๓.๒ แผนที่สังเขป
๑๓.๓ รูปแบบพื้น
๑๓.๔ รูปดาน ๔ ดาน
๑๓.๕ รูปตัด ๒ ดาน
๑๓.๖ รูปทรงหลังคา
๑๓.๗ รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก
๑๓.๘ รูปขยายสวนตางๆ ของโครงสราง (คาน,เสา,ฐานราก)
๑๓.๙ รูปแปลนไฟฟา, สุขาภิบาล
๑๓.๑๐ รายการคํานวณ (กรณีเปนอาคาร ๒ ชั้นขึ้นไป)
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คาธรรมเนียม
๑.ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ฉบับละ
๒๐ บาท
๒.ใบอนุญาตดัดแปลงอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๓.ใบอนุญาตรื้อถอนอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๔.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๒๐ บาท
๕.ใบรับรองอาคารบานเรือน
ฉบับละ
๑๐ บาท
๖.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ
๕
บาท
๗.คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร
- อาคารสูงไมเกิน ๒ ชั้น หรือสูงไมเกิน ๑๒ เมตร คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค
- อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แตไมเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๒ เมตร แตไมเกิน ๑๕ เมตรคาธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๒ บาท
- อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร คาธรรมเนียมในอัตราตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารซึ่งมีพื้นที่รองรับน้ําหนักน้ําหนักบรรทุกเกิน ๕๐ กก. ตอหนึ่งตารางเมตร คาธรรมเนียมในอัตรา
ตารางเมตรละ ๔ บาท
- พื้นที่ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ คาธรรมเนียม ในอัตราตารางเมตรละ ๕๐ สตางค
- ปายตารางเมตรละ ๔ บาท
- อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน ทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว หรือกําแพง เมตรละ ๑ บาท
การรับเรื่องรองเรียน
ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตนสามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
องคการบริหารสวนตําบลคอนสาร โทรศัพท:๐๔๔-๘๗๖๑๘๒
หรือเว็บไซต http:// www.khonsanlocal.net

