
     
 

คู่มือประชาชน 
 

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ 
สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่ 

ของประชาชน 
 
 

จัดท าโดย 
เทศบาลต าบลท่าไม ้



กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 
อ าเภอท่ามะกา  จังหวัดกาญจนบุรี 

.................................... 
 
งานที่ให้บริการ  การขออนุญาตก่อสร้าง  คัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
 
หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง   เทศบาลต าบลท่าไม้ 
 
ขอบเขตการให้บริการ 
 

สถานที่/ช่องทางให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 
โทรศัพท์  ๐๓๔ - ๕๔๑๗๗๕  ต่อ  ๓๐๑ – ๓๐๔ 
โทรสาร  ๐๓๔ - ๕๔๓๐๒๔ 

วันจันทร์  ถึง  วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ต้ังแต่เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐  น. 

 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขในการยื่นค าขอ 
 มาตรา  ๒๑  ผู้ใดจะก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  ต้องได้รับใบอนุญาตจาก
เจ้าพนักงานท้องถิ่น  หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  และด าเนินการตามมาตรา  ๓๙  ทวิ  
(“มาตรา  ๒๑”  แก้ไขโดย  พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๓๕  มาตรา  ๗) 
 
ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ  (บ้านพักอาศัย  ๑  ช้ัน  ไม่เกิน  ๑๕๐  ตร.ม.) 
 

ขั้นตอน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
๑. เจ้าของอาคารหรือผู้รับมอบอ านาจยื่นเอกสาร
ขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคล่ือนย้าย
อาคาร  ณ  กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

๒. เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสาร 
(ระยะเวลา  ๕  นาที) 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

๓. เจ้าหน้าท่ีตรวจแบบ ตรวจสถานท่ี ภายใน ๒ วัน  
นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแบบแจ้ง  (ระยะเวลา  ๔  ชม.) 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

๔. เจ้าหน้าท่ีรวมเรื่องเสนอ  ปลัดฯ , นายกฯ , 
ภายใน  ๓  วัน  นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแจ้ง  
(ระยะเวลา  ๕  ชม.) 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

๕.  ติดต่อเจ้าของอาคารเพื่อให้เข้ามารับ  ใบ  อ.๑  
พร้อมช าระค่าใบอนุญาตก่อสร้าง  ภายใน  ๒  วัน  
(ระยะเวลา  ๕  นาที) 

กองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 

  



-๒- 

ระยะเวลา 
ใช้ระยะเวลาท้ังส้ินไม่เกิน  ๗  วัน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช ้ จ านวน 
๑.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.  ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน  ๑  ฉบับ 
๓.  แบบแปลนพื้น จ านวน  ๓  ชุด 
๔.  ผังบริเวณ จ านวน  ๓  ชุด 
๕.  หากมิใช่เจ้าของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน แนบส าเนา
บัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ  จ านวน  ๑  ฉบับ 

๖.  หนังสือยินยอมก่อสร้างอาคาร จ านวน  ๑  ชุด 
๗.  หนังสือมอบอ านาจ  (ถ้ามี) จ านวน  ๑  ชุด 
 
อัตราค่าธรรมเนียม 
-  ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
๑.  ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 
๒.  ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๓.  ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๔.  ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๕.  ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้    ฉบับละ  ๒๐  บาท 
๖.  ใบรับรอง     ฉบับละ  ๑๐๐  บาท 
๗.  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง   ฉบับละ  ๕  บาท 
 
 
 
-  ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
๑.  ใบอนุญาตก่อสร้าง     ฉบับละ  ๒๐  บาท 
๒.  ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๓.  ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ  ๑๐  บาท 
๔.  ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย     ฉบับละ  ๑๐  บาท  
 
 
 
 



-๓- 
 

 
-  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนและดัดแปลงอาคาร 
๑.  อาคารสูงไม่เกิน  ๒  ช้ัน  หรือสูงไม่เกิน  ๑๒  เมตร     ตารางเมตรละ  ๐.๕๐  บาท 
๒.  อาคารสูงเกิน  ๒  ช้ัน  แต่ไม่เกิน  ๓  ช้ัน  หรือสูงเกิน  ๑๒  เมตร    ตารางเมตรละ  ๒  บาท 
๓.  อาคารสูงเกิน  ๓  ช้ัน  หรือสูงเกิน  ๑๕  เมตร      ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
๔.  อาคารพิเศษ หรือาคารท่ีจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกิน  ๕๐๐  กก./ตารางเมตร 
         ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
๕.  ท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร    ตารางเมตรละ  ๐.๕๐  บาท 
๖.  ป้าย  คิดตามพื้นท่ีของป้าย          ตารางเมตรละ  ๔  บาท 
๗.  ทางหรือบ่อระบายน้ า  รั้ว  รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง        คิดตามความยาว  เมตรละ ๑ บาท 
 
 
 
การรับเร่ืองร้องเรียน 
ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามท่ีระบุไว้ข้างต้น  สามารถร้องเรียนได้ท่ีกองช่าง  เทศบาลต าบลท่าไม้ 
โทรศัพท์  ๐๓๔ - ๕๔๑๗๗๕  ต่อ  ๓๐๑ – ๓๐๔  หรือเว็บไซต์  www.thamaikan.go.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.thamaikan.go.th/


 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าไม้ 
เรื่อง  คู่มืองานบริการส าหรับประชาชน   

............................................. 
 
  ด้วยพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  
พ.ศ.๒๕๕๘ ก าหนดให้การกระท าท่ีต้องได้รับอนุญาต  ผู้อนุญาตจะต้องจัดท าคู่มือส าหรับประชน     
ท่ีก าหนด  ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข(ถ้ามี)  และระยะเวลาในการพิจารณา  พร้อมท้ัง
เอกสารประกอบการพิจารณาท่ีประชาชนผู้ยื่นขอจะต้องยื่นพร้อมค าขอ  ท้ังนี้  เพื่อเป็นการอ านวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน 

  เทศบาลต าบลท่าไม้  อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการอ านวย
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘  จึงได้จัดท าคู่มืองานบริการส าหรับ
ประชาชนเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

  จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

 

      (นายเกรียงไกร  ใจเย็น) 
             นายกเทศมนตรีต าบลท่าไม ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนราชการ   กองช่าง         
ท่ี  กจ  ๕๒๘๐๓   วันท่ี      ๒๐  กรกฎาคม  ๒๕๕๘     
เรื่อง    การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกฯ   
            

เรียน  ปลัดเทศบาล 

  ตามท่ีกองช่าง  ได้รับส าเนาหนังสืออ าเภอท่ามะกา  ด่วนท่ีสุด  ท่ี  กจ  ๐๐๒๓.๑๐/
๑๗๒๐  เรื่อง  การจัดท าคู่มือส าหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๕๘  ให้กับส านักงาน  ก.พ.ร.  และให้จัดท าคู่มือส่งให้
ส านักปลัดเทศบาล  นั้น 

  กองช่าง  ได้ด าเนินการจัดท าคู่มื อส าหรับประชาชนในส่วนงานท่ีเกี่ยวข้อง        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ตามรายละเอียดท่ีแนบท้าย  จ านวน  ๒  ชุด  เพื่อให้ส านักปลัดเทศบาลรวบรวม
รายงานต่อไป 

 

 

      (นายชูเกียรติ  วงศ์สารคาม) 
          ผู้อ านวยการกองช่าง 


