
อตัราค่าธรรมเนียมการขออนุญาต 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง                  ฉบบัละ  20    บาท 
2.ใบอนุญาตดดัแปลง                 ฉบบัละ   10     บาท 
3. ใบอนุญาตร้ือถอน            ฉบบัละ  10     บาท  
4. ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย             ฉบบัละ  10    บาท 

5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ้    ฉบบัละ   20    บาท 
6.  ใบรับรอง                               ฉบบัละ  20    บาท 
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง 
   ฉบบัละ       5  บาท  
8. การต่ออายใุบอนุญาตใหเ้ป็นไปตามอตัราใน(1)ถึง(4) 
9. การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดดัแปลงอาคาร  ให ้
    คิดค่าธรรมเนียมสาํหรับการก่อสร้างหรือสาํหรับส่วน 
    ท่ีมีการดดัแปลงดงัน้ี.   

(ก) อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกิน12 เมตร 
ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

(ข)  อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบหา้เมตร 
ตารางเมตรละ    4  บาท 

(ค) อาคารประเภทซ่ึงจะตอ้งมีพื้นรับนํ้าหนกับรรทุกชั้น

ใดชั้น หน่ึงเกินหา้ร้อยกิโลกรัมต่อหน่ึงตารางเมตร ตารางเมตร

ละ     4  บาท 
(ง) ป้าย คิดตามพื้นท่ีของป้ายโดยเอาส่วนท่ีกวา้งท่ีสุด  

คูณดว้ยส่วนท่ียาวท่ีสุด  ตารางเมตรละ     4  บาท 
(จ) อาคารประเภทท่ีตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน ทางหรือ

ท่อระบายนํ้า ร้ัวหรือกาํแพง รวมทั้งประตูร้ัวหรือกาํแพง คิด

ตามความยาว    เมตรละ         1  บาท 
 
 

หมายเหตุ  
1.  ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบแปลน  เศษของ

ตารางเมตรหรือเมตร  ตั้งแต่ก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถ้ือเป็นหน่วย

เตม็ถา้ตํ่ากกวา่ก่ึงหน่ึงใหปั้ดท้ิง 
2.  การพิจารณาออกใบอนุญาต  ใหแ้จง้ก่อสร้างอาคาร 
 

การก่อสร้าง ดัดแปลง ซ่อมแซม และร้ือถอน 

พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) วเิคราะห์ศพัท์

เก่ียวแก่ การก่อสร้าง ดดัแปลง ซ่อมแซม และร้ือถอน

อาคารไวด้งัน้ี 

   -   ก่อสร้าง หมายความวา่ สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด 

ไม่วา่จะเป็นการสร้างข้ึนแทนของเดิมหรือไม่ 

   -   ดัดแปลง หมายความวา่ เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด 

หรือขยายซ่ึงลกัษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน 

นํ้าหนกั เน้ือท่ีของโครงสร้างของอาคาร หรือส่วนต่าง ๆ 

ของอาคาร ซ่ึงไดก่้อสร้างไวแ้ลว้ใหผ้ิดไปจากเดิม และมิใช่      

การซ่อมแซม หรือการดดัแปลงท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

ซ่อมแซม หมายความวา่ ซ่อม หรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของ

อาคารใหค้งสภาพเดิม 

    -  ร้ือถอน หมายความวา่ ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้างของ

อาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของ

โครงสร้างตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 

เอกสารสําหรับประชาชน 
 

 
 

เร่ืองการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ร้ือถอนอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร 

 

 
 

กองช่าง 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองใหม่ 

 

 
 
 



   ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยไดมี้ประกาศกระทรวง 

มหาดไทย  เร่ืองกาํหนดใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลตาม

พระราชบญัญติัสภาตาํบล  พ.ศ. 2537  เป็นราชการส่วน

ทอ้งถิ่น  ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 

2535  และจะมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 26  ธนัวาคม  2538  

ซ่ึงเป็นวนัพน้กาํหนด 60 วนั นบัตั้งแต่วนัประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  

ฉบบัน้ีจะมีผลใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นราชการ

ส่วนทอ้งถิ่นตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  

และนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นเจา้พนกังาน

ทอ้งถิ่น  สําหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

 ดงันั้น ผูใ้ดจะทาํการก่อสร้างดดัแปลง  หรือร้ือ

ถอนอาคารในเขตองคก์ารบริหารส่วนตาํบลคลองใหม่  

จะตอ้งทาํการแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถิ่นก่อนท่ีจะทาํการ

ใดๆ ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

 หากผูใ้ดทาํการก่อสร้างอาคาร  ดดัแปลง หรือร้ือ

ถอนอาคารก่อนท่ีไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ่น  

จะมีความผิดตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

โดยทนัที  และตอ้งระวางโทษปรับ 

 

 

 

 

 

หลกัฐาน เอกสาร และระเบียบปฏิบัตใินการขออนุญาต 

1.ใบขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ข.1)   

2. สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน

ของผูข้ออนุญาตพร้อมเซ็นรับรองสําเนาทุกหนา้  

3.สําเนาโฉนดท่ีดิน  ขนาดเท่าตวัจริง    โดยใหเ้จา้ของ

ท่ีดินเซ็นช่ือรับรองสําเนาทุกหนา้  

4. สําเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจําตัวประชาชน

เจา้ของท่ีดิน เซ็นช่ือรับรองสําเนาทุกหนา้  

5. หนงัสือยินยอมใหท้าํการปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน  

(ในกรณีปลูกสร้างอาคารในท่ีดินบุคคลอื่น)  

6. หนงัสือมอบอาํนาจพร้อมอากร  10  บาท  (ถา้มี)   

7. แบบแปลนอาคารรูปแบบต่าง ๆ  และผงับริเวณ  

พร้อมรายละเอียดประกอบแบบแปลน  จาํนวน  3  ชุด  

 8. รายการคาํนวณ  1  ชุด  

9. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม  (กรณีท่ีเป็นอาคารท่ีมีลกัษณะขนาดอยู่ในประเภท

เป็นวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม)  

10. สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม  

11. หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรม (กรณีเขา้ข่ายตอ้งควบคุมตามกฎกระทรวง )    

12. สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ

วชิาชีพสถาปัตยกรรม  

 

 

ประเภทอาคารที่ อบต.คลองใหม่ 

เป็นผู้พจิารณาออกใบอนุญาต 

1. บา้นพกัอาศยัหรือหอ้งแถวท่ีสูงไม่เกิน 2 ชั้น 

2. อาคารพาณิชย ์

3. อาคารชั้นเดียวท่ีมีระยะระหวา่งศูนยก์ลางเสา   ไม่เกิน 

10   เมตร 

4.  ป้าย, ทาง, ท่อระบายนํ้า, ร้ัว,สะพาน,  ประตูหรือกาํแพง 

หมายเหตุ 

 ในกรณียื่นคาํร้องขอใบอนุญาต อ.1  ต่อเจา้

พนกังานทอ้งถิ่นตรวจสอบพิจารณาออกใบอนุญาต  หรือมี

หนงัสือแจง้คาํสั่งไม่อนุญาต  พร้อมเหตุผลใหผู้ข้อรับ

อนุญาตทราบภายใน 15 วนั นบัแต่วนัรับคาํขอ 

 

 
 

หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อ สอบถามด้วยตนเอง 

ณ ท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคลองใหม่  

 (กองช่าง)  หรือ โทร 0-3498-0131 ต่อ 107  

 ในวันและเวลาราชการ 

 



บทบาทของประชาชน 

ตรวจสอบการดําเนินงาน ของอบต. 

 การมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินในการพฒันา

ศนูยก์ลาง  เป็นวิธีการพฒันาโดยวิธีการท่ีชุมชนท่ี

เก่ียวขอ้งมาร่วมกนัทาํการปรับวิธีคิด  และถือปฏิบติัใน

การดาํรงชีวิตร่วมกนัเพ่ือความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน  การ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนทอ้งถ่ินจึงมีผลใน

การเพ่ิมพลงัอาํนาจใหภ้าคประชาชนสงัคมมี

ความสามารถข้ึนในการริเร่ิมผลกัดนัความคิด  

ตรวจสอบกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งใน  

อบต. และการปฏิบติั 

 

ความโปร่งใส  และหลกัการมส่ีวนร่วม 

 เป็นส่วนหน่ึงในองคป์ระกอบสาํคญัของการ

ปฏิบติัราชการตามหลกัธรรมาภิบาล  บทบาทของ

ประชาชนกบัการดาํเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน

ตาํบล  จึงเป็นคาํตอบและมีแนวทางปฏิบติัท่ีชดัเจนมาก

ยิง่ข้ึนสาํหรับการปกครองในระดบัรากแกว้อยา่ง

แทจ้ริง  ติดตาม  ตรวจสอบการดาํเนินงานขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบล โดย 

 

 

 

1. ตรวจสอบรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการ

ดําเนินงานของ อบต. 

      ไดแ้ก่ แผนพฒันา อบต. ขอ้บงัคบังบประมาณ

รายจ่าย รายรับ-รายจ่าย รายช่ือผูช้าํระภาษี  รายช่ือผูค้า้ง

ชาํระภาษี  สญัญาการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้  โดย

ประชาชนไปติดตามอ่านจากข่าวสารท่ีปิดประกาศ  

หรือทราบขอ้มลูท่ีไม่ไดปิ้ดประกาศได ้ โดยใชสิ้ทธิ

ตามรัฐธรรมนูญ  และพ.ร.บ. ขอ้มลูข่าวสารของ

ราชการ  พ.ศ. 2540 

 

2. การตดิตาม 

      สอดส่องพฤติกรรมของสมาชิก อบต. 

กรรมการบริหาร อบต.  และพนกังาน อบต. เพ่ือให้

ทราบว่าบุคคลดงักล่าวมีความประพฤติเหมาะสม

หรือไม่  ปฏิบติังานเป็นไปตามระบียบกฎหมายหรือไม่  

หรือละเวน้การปฏิบติัโดยมิชอบหรือไม่ 

 

3. ตดิตามตรวจสอบการดําเนินการโครงการใน

หมู่บ้าน  

       โดยไปดูขอ้มลูในสญัญาจา้งว่าโครงการมี

ขนาดลกัษณะอยา่งไร งบประมาณเท่าไร ใครเป็นผู ้

รับจา้ง  เร่ิมและส้ินสุดเม่ือใด 

 

 

4. ตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจ้าง 

      ใหเ้กิดความโปร่งใส โดยรวมกลุ่มไปร่วม

สงัเกตการณ์ในวนักาํหนดการยืน่ซอง  และพิจารณาผล

การประกวดราคา 

 

5. การถอดถอนผู้บริหารหรือสมาชิกสภา อบต. 

       ตาม พ.ร.บ. ว่าดว้ยการลงคะแนนเสียงเพ่ือ

ถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน พ.ศ. 

2542  โดยผูมี้สิทธิเลือกตั้งในตาํบลไม่นอ้ยกว่า ½ เขา้

เสนอช่ือต่อผูว้่าราชการจงัหวดัแจง้ใหค้ณะกรรมการ

เลือกตั้งจดัใหมี้การลงคะแนนเสียง  เพ่ือถอดถอน  ซ่ึง

จะตอ้งมีผูม้าออกเสียงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของผูมี้

สิทธิเลือกตั้งและจะตอ้งออกเสียงถอดถอนไม่นอ้ยกว่า 

¾ ของผูม้าใชสิ้ทธิออกเสียง  จึงจะถอดถอนได ้

 

6. ประชาชนมสิีทธิคดัค้านและร้องเรียน 

       เม่ือเห็นว่าผูบ้ริหารดาํเนินงานไม่ถกูตอ้งตาม

กฎหมาย  ไม่เป็นธรรม  หรือสภา อบต. มีมติไม่ถกูตอ้ง

หรือก่อใหเ้กิดความเดือดร้อน  หรือพนกังานส่วน

ตาํบลประพฤติหรือปฏิบติังานมิชอบดว้ยกฎหมาย 

 

 

 



ประชาชนจะไดอ้ะไรจากการมีส่วนร่วมและ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของ อบต. 

การมีส่วนร่วมเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญัในการพฒันา

และการปกครองขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดย

มีกฎหมายรองรับสิทธิของประชาชนใหส้ามารถ

ดาํเนินการได ้ เพ่ือคุม้ครองรักษาสิทธิและ

ผลประโยชน์ของประชาชนเองได ้
 

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ความเคล่ือนไหวการดาํเนินงานของ อบต.ทั้ง

ดา้นบุคลากร  ดา้นแผนงาน โครงการ ดา้นการเงิน และ

ระเบียบกฎหมายท่ีประชาชนควรรุ้  เป็นการเรียนรู้ การ

เรียนรู้การพพฒันาและประโยชน์คุม้ค่ามากข้ึน 
 

2. ทําให้การพฒันาการแก้ไขปัญหาและการ

จดับริการสาธารณะของ อบต. 

สอดคลอ้งตามความตอ้งการของประชาชน

เป็นไปตามลาํดบัความจาํเป็นเร่งด่วน  ทาํใหก้ารใช้

จ่ายเงินของ อบต. เกิดประโยชน์คุม้ค่ามากข้ึน 
 

3. เป็นการควบคุมการปฏิบัตงิาน 

การใชอ้าํนาจของผูบ้ริหารและพนกังานส่วน

ตาํบลเป็นไปดว้ยความถกูตอ้ง  อยูใ่นกรอบของ

กฎหมายระเบียบและขอ้บงัคบั  ประชาชนผูรั้บบริการ

ก็จะไดรั้บความเป็นธรรม 

4. การใช้จ่ายงบประมาณของ อบต. 

 เป็นไปดว้ยความประหยดั  โปร่งใสไม่ร่ัวไหล  และ

เกิดประโยชน์กบัประชาชนอยา่งแทจ้ริง  ไม่ใช่ปล่อย

ใหผู้บ้ริหารใชจ่้ายตามอาํเภอใจเหมือนท่ีผา่นมา 

 

5. การรวมกลุ่มของประชาชนในรูปแบบประชาคม 

เพ่ือควบคุมการใชอ้าํนาจตามกฎหมายของ อบ

ตง และเป็นพลงัถ่วงดุลกบัอิทธิพลทอ้งถ่ินท่ีจะเขา้มา

ครอบงาํการดาํเนินงานของอบต. 

 

6. การมส่ีวนร่วมและตรวจสอบทําให้ประชาชน

รับรู้ข้อมูลของ อบต. 

ในวงกวา้งส่งผลใหก้ารใชจ่้ายงบประมาณมี

ความโปร่งใส  ทาํใหผู้บ้ริหารไม่กลา้ทุจริต เบียดบงัเอา

งบประมาณไปใชป้ระโยชน์ส่วนตนหรือพวกพอ้ง 

 

ตรวจสอบการดําเนินการงานของอบต.คลองใหม่ ได้ที ่

■  ศนูยด์าํรงธรรมจงัหวดันครปฐม 

โทรศพัท ์034-340155-6 

 

■ ศนูยด์าํรงธรรมอาํเภอสามพราน 

โทรศพัท ์ 034-311065 

www.taladjinda.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือประชาชน  

ตรวจสอบการดําเนินงาน ของ อบต. 

 

 
 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลคลองใหม 

 

http://www.taladjinda.com/

