
คู่มอืส ำหรับประชำชน 
 

 

 

 

 

 

 

 1. กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ                             วันจันทร์ ถึง วนัศกุร ์

โทรศัพท์: 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐                                                    (ยกเวน้วันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐                                                    ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http://www.nakorndert.go.th 

 

 

(1) อาคารอยูอ่าศัยไมเ่กินสองช้ันและมีพืน้ที่อาคารไม่เกิน 150 ตารางเมตร 

(2) อาคารเก็บผลผลิตทางเกษตรที่มีพืน้ที่อาคารไม่เกิน 100 ตารางเมตร 

(3) อาคารเลีย้งสัตวท์ี่มีพืน้ที่ไม่เกนิ 100 ตารางเมตร 

(4) รั้วก าแพง ประตู เพงิหรือแผงลอย 

(5) หอถงัน้ าที่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร 

ซ่ึงจะก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอน หรือเคลื่อนยา้ย อาคารภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ 

โดย ไม่ต้องยื่น แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ เพยีงแต่ยื่น “แผนผังบริเวณ” 

แสดงแนวเขตที่ดนิ “แปลนพื้นช้ัน ล่าง” และที่ตั้งของอาคารโดยสงัเขป - กรณีพืน้ที่ของอาคารไม่เกนิ 150 

ตารางเมตร ระยะเวลา  ณ ทีท่ าการ อบต.ไม่เกิน 7 วันท าการ - กรณีพื้นที่ขออาคารเกิน 150 ตารางเมตร 

อบต.นครเดิฐ  พจิารณา  ส่งเรื่องให้โยธาจังหวดัตรวจสอบระยะเวลาไม่เกิน 30 วันท าการ    ทัง้นีร้ะยะเวลา

ด าเนินการทั้งหมด ไม่เกิน 45 วันท าการ 

หมำยเหตุ  -กรณีปลูกสร้าง   ดัดแปลง   รือ้ถอน หรือ   เคลื่อนยา้ยอาคารก่อนไดร้ับใบอนุญาตจาก   

เจ้าพนักงานท้องถิ่น (นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบล) และต่อมา ประสงคจ์ะได้ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่น เจ้าพนกังานท้องถิน่อาจพิจารณาไม่ออกใบอนญุาตให้ก็ได้ 

 

 

 

 

 

งำนท่ีให้บริกำร                                       กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

หน่วยงำนที่รับผดิชอบ                             กองช่ำง   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนครเดิฐ 

ขอบเขตกำรให้บรกิำร 

ระยะเวลำเปดิให้บริกำร สถำนท่ี / ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

หลักเกณฑ์  วิธกีำร  และเงื่อนไขในกำรย่ืนค ำขอ 



 

 

 

๑. ผู้ขออนุญาตยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคาร                 กองช่าง   องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครเดฐิ 

    ตามแบบค าขอ อนุญาตก่อสร้างอาคาร รือ้ถอน ดดัแปลง 

    (แบบ ข.1) พร้อมเอกสาร 

2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น/ตรวจสอบผังเมือง 

    และตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

3. นายช่าง/วศิวกรตรวจพจิารณาแบบ 

4. เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณา ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

5. ออกใบอนุญาตก่อสร้าง 

 

ระยะเวลาการพจิารณาออกใบอนุญาตรวม 2  วัน 

 

1. ส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผู้ขออนุญาต            จ านวน  2  ฉบับ 

2. ส าเนาโฉนดทีด่ินหน้า-หลัง พร้อมเจ้าของทีด่ินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า        จ านวน  2  ฉบับ 

          3. กรณีผู้ขอ ไม่ใช่เจ้าของต้องมีหนงัสือยนิยอมของเจ้าของที่ดนิใหก้่อสร้าง             จ านวน  2  ฉบับ 

          4. หนังสือรับรองของผู้ประกอบการวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณ โครงสร้าง 

    อาคาร                                                                                            จ านวน  2  ฉบับ 

5. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงาน สถาปัตยกรรม 

                                                                                                        จ านวน  2  ฉบับ 

6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พร้อมรายการค านวณโครงสร้าง 

                                                                                                        จ านวน  2  ฉบับ 

 

 

- คา่ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ  20  บาท 

- คา่ธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คดิตามพื้นที่ของอาคาร) 

- อาคารไม่เกนิ 2 ช้ัน สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตางค ์

- อาคารไม่เกนิ 3 ช้ัน และสงูเกนิ 12 เมตร แต่ไม่เกนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บาท 

- อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน หรือสงูเกนิ 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

- ป้าย ตร.ม.ละ 4 บาท 

 

 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

ข้ันตอนและระยะเวลำกำรให้บริกำร 

หน่วยงำนผู้รับผดิชอบ ข้ันตอน 

ระยะเวลำ 

ค่ำธรรมเนียม 



 

 

  ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามขอ้ตกลงทีร่ะบุไวข้า้งตน้สามารถตดิต่อเพื่อร้องเรียนได้ที ่

  กองช่าง องคก์ารบรหิารส่วนต าบลนครเดิฐ      โทรศพัท ์: 0-๕๕๖๐-๖๒๐๐ 

  หรือ เว็บไซต์ :  http://www.nakorndert.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรรับเร่ืองร้องเรียน   



 

 

 

 

  แบบ อ.๑ 

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรือร้ือถอนอำคำร 

เลขท่ี.........../……………………                              . 

          อนุญาตให้.................................................................................................................... เจ้าของอาคาร                                                                           

อยูบ่้านเลขท่ี............................ตรอก/ซอย....................................... ถนน...................................หมู่ที่ .............       

ต าบล/แขวง......................................... อ าเภอ/เขต .................................. จงัหวัด ..........................................                                    

          ขอ้ 1 ท าการ....................................................................................................................................….                                                                                                                                                                                                                              

ที่บา้นเลขท่ี............................ตรอก/ซอย....................................... ถนน.....................................หมู่ที่ .............       

ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต ........................................ จังหวัด .........................................                                    

ในที่ดนิโฉนดทีด่ิน เลขท่ี/น.ส. 3 เลขท่ี/ส.ค.๑ เลขท่ี..................................เป็นที่ดินของ...........................…........                                     

ขอ้ 2 เป็นอาคาร 

(1)  ชนิด...................................... จ านวน.................................. เพื่อใช้เป็น........................................                              

พื้นที่/ความยาว....................... ตารางเมตร ที่จอดรถ ทีก่ลับรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน.................. คัน 

พื้นที่...................................  ตารางเมตร 

(๒)  ชนิด..................................... จ านวน.................................. เพื่อใช้เป็น.........................................                              

พื้นที่/ความยาว................... ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกของรถ จ านวน...................... คัน 

พื้นที่...................................  ตารางเมตร  

(๓)  ชนิด..................................... จ านวน.................................. เพื่อใช้เป็น.........................................                              

พื้นที่/ความยาว................... ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน...................... คัน 

พื้นที่...................................  ตารางเมตร 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขท่ี.........../...........                                  

ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี ้

ขอ้ 3 โดยมี........................................................... เป็นผู้ควบคุมงาน 

ขอ้ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัตติามเงื่อนไขดงัต่อไปนี้ 

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์  วธิีการ และเงื่อนไขตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

และหรือขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น  ซ่ึงออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรือมาตรา 10  แหง่

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522   

 

 

ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม 



 

(2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว  ต้องปฏิบตัิตาม

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องด้วย 

             ใบอนุญาตฉบับนีใ้ห้ใช้ไดจ้นถึงวันที่...................เดือน.............................. พ.ศ..................                                  

                ออกให้  ณ วนัที่ ..............เดือน .............................  พ.ศ. ..................       

 

 

                                   (ลายมือช่ือ)………………………………………………………………….. 

                                                           (…………………………………………………………………) 

                                              ต าแหน่ง ..................................................................... 

                                                                     เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต 

 

 

กำรต่ออำยุใบอนุญำต 

การต่ออายุใบอนุญาต                        การต่ออายุใบอนุญาต                     การต่ออายุใบอนุญาต 

    ครั้งที่..............                                   ครั้งที่..............                             ครั้งที่.............. 

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึง     ใหต้่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึง       ใหต้่ออายุใบอนุญาตฉบับนีจ้นถึง 

วันที่....... เดือน............... พ.ศ…..    วันที่....... เดือน............... พ.ศ…...     วนัที่....... เดือน............... พ.ศ…... 

โดยมีเงื่อนไข…………………………….       โดยมีเงื่อนไข…………………………….       โดยมีเงื่อนไข…………..…………………. 

…………………………………………………        ………………………………………………..       ………………………………………………….. 

(ลายมือช่ือ)..............................       (ลายมือช่ือ)..............................       (ลายมือช่ือ)................................. 

ต าแหนง่...................................       ต าแหน่ง...................................       ต าแหนง่...................................... 

         เจ้าพนักงานท้องถิ่น                    เจ้าพนกังานท้องถิ่น                        เจ้าพนกังานท้องถิน่ 

                ผู้อนุญาต                               ผู้อนุญาต                                    ผู้อนุญาต 

............/................./...........               ............/................./.............               ............/................./............. 

  

 

 

 

 

 

 



 

                                         ค ำเตือน 

 

               1. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตัวผู้ควบคุมงานที่ไดร้ะบุช่ือไวใ้นใบอนญุาต หรือผู้ควบคุมงาน

จะบอกเลกิการเป็นผู้ควบคุมงาน  ให้มีหนงัสือแจ้งใหพ้นกังานท้องถิน่ทราบ     ทั้งนีไ้ม่เป็นการกระทบถงึสิทธิ

และหน้าที่ทางแพง่ระหว่างผู้ได้รบัใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น  ในการบอกเลกิตัวผู้ควบคุมงานนี้   ผู้ไดร้ับ

อนุญาตต้องระงับการด าเนนิการตามที่ไดร้ับอนุญาตไวก้่อนจนกวา่จะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่     และมีหนังสือ

แจ้งพร้อมกับสง่มอบหนงัสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงาน คนใหมใ่ห้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 

     2. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้มีพืน้ที่ หรือสิง่ที่สรา้งขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ทีก่ลบัรถ และ

ทางเขา้ออกของรถตามที่ก าหนดไวใ้นใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงทีจ่อดรถ  ทีก่ลับรถ    และทางเขา้ออกของ

รถไวใ้ห้ปรากฏตามแผนผังบรเิวณทีร่ับใบอนุญาต  การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ  ทีก่ลับรถ   และทางเขา้ออก

ของรถเพื่อการอื่นนั้นต้องไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ 

     3. ผู้ได้รับใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง   หรือเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช้    เม่ือได้ท าการ

ตามที่ได้รับใบอนุญาตเสร็จแล้ว  ต้องไดร้ับใบรับรองจากเจ้าพนกังานท้องถิน่ตามมาตรา 32 ก่อนจงึจะใช้

อาคารนั้นได ้

     4. ใบอนุญาตฉบับนี ้ ให้ใช้ไดต้ามระยะเวลาที่ก าหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงคจ์ะขอต่ออายุ

ใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อาย ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


