
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขออนญุำตกอ่สรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร หรอืรือ้ถอนอำคำร (แบบ ข.1) 
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ 

  

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

1) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 21 ก ำหนดว่ำ ผู้ใดจะก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย

อำคำรต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

2) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 22 ผู้ใดจะรื้อถอนอำคำรดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญำต

จำกเจ้ำพนักงำนทอ้งถิ่น 

(1) อำคำรที่มีส่วนสูงเกินสิบห้ำเมตรซึ่งอยู่ห่ำงจำกอำคำรอ่ืนหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำควำมสูงของอำคำร 

(2) อำคำรที่อยู่ห่ำงจำกอำคำรอ่ืนหรือที่สำธำรณะน้อยกว่ำสองเมตร 

3) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 4 ก ำหนดว่ำ “อำคำร” หมำยควำมว่ำ ตึก บ้ำน เรือน 

โรง ร้ำน แพ คลังสินค้ำ ส ำนักงำนและสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืน ซึ่งบุคคลอำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ และหมำยควำม

รวมถึง 

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนอย่ำงอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชำชน 

(2) เขื่อน สะพำน อุโมงค์ ทำงหรือท่อระบำยน้ ำ อู่เรือ คำนเรือ ท่ำน้ ำ ท่ำจอดเรือ รั้ว ก ำแพง หรือประตู ที่

สร้ำงข้ึนติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สำธำรณะหรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 

(3) ป้ำยหรือสิ่งที่สร้ำงข้ึนส ำหรับติดหรือตั้งป้ำย 

ก. ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สำธำรณะและมีขนำดเกินหนึ่งตำรำงเมตร หรือมีน้ ำหนักรวมทั้งโครงสร้ำงเกินสิบ

กิโลกรัม 

ข. ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะซึ่งเมื่อวัดในทำงรำบแล้วระยะห่ำงจำกที่สำธำรณะมีน้อยกว่ำ

ควำมสูงของป้ำยนั้นเมื่อวัดจำกพ้ืนดิน และมีขนำดหรือมีน้ ำหนักเกินกว่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 

(4) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถส ำหรับอำคำรที่ก ำหนด

ตำมมำตรำ ๘ (๙) 

(5) สิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง ก ำหนดสิ่งที่สร้ำงขึ้นอย่ำงอ่ืนเป็นอำคำรตำม

กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๔๔ ก ำหนดให้สิ่งดังต่อไปนี้ เป็นอำคำรตำม พ.ร.บ. ควบคุมอำคำร 

พ.ศ. 2522 

ก. ถังเก็บของที่มีควำมจุตั้งแต่ 100 ลูกบำศก์เมตรขึ้นไป 

ข. สระว่ำน้ ำภำยนอกอำคำรที่มีควำมจุตั้งแต่ 100 ลูกบำศก์เมตรขึ้นไป 

ค. ก ำแพงกันดินหรือก ำแพงกันน้ ำที่ต้องรับควำมดันของดินหรือน้ ำที่มีควำมสูงตั้งแต่ 1.50 เมตรขึ้นไป 



ง. โครงสร้ำงส ำหรับใช้ในกำรรับส่งวิทยุหรือโทรทัศน์ที่มีควำมสูงจำกระดับฐำนของโครงสร้ำงนั้นตั้งแต่ 10 

เมตรขึ้นไป และมีน้ ำหนักรวมตั้งแต่ 40 กิโลกรัมข้ึนไป 

จ. สิ่งที่สร้ำงข้ึนอย่ำงอ่ืนนอกจำก ก ข ค และ ง ที่มีควำมสูงจำกระดับฐำนตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป 

4) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 4 ก ำหนดว่ำ “อำคำรสูง” หมำยควำมว่ำ อำคำรที่บุคคล

อำจเข้ำอยู่หรือเข้ำใช้สอยได้ที่มีควำมสูงตั้งแต่ยี่สิบสำมเมตรขึ้นไป กำรวัดควำมสูงของอำคำรให้วัดจำกระดับพ้ืนดิน

ที่ก่อสร้ำงถึงพ้ืนดำดฟ้ำส ำหรับอำคำรทรงจั่วหรือปั้นหยำให้วัดจำกระดับพื้นดินที่ก่อสร้ำงถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

5) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 4 ก ำหนดว่ำ “อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ” หมำยควำมว่ำ 

อำคำรที่ก่อสร้ำงขึ้นเพ่ือใช้พ้ืนที่อำคำรหรือส่วนใดของอำคำรเป็นที่อยู่อำศัยหรือประกอบกิจกำรประเภทเดียวหรือ

หลำยประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่งหมื่นตำรำงเมตรขึ้นไป 

6) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 25 ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่เป็นกำรยื่นค ำขอรับใบอนุญำต 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้

ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยในสี่สิบห้ำวันนับแต่วันที่ได้รับค ำขอ 

ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน

ก ำหนดเวลำ ให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกินสองครำว ครำวละไม่เกินสี่สิบห้ำวัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำย

เวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้น 

แล้วแต่กรณี 

ในกรณีที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นออกใบอนุญำตหรือมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแจ้ง ให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญำตทรำบโดยไม่ชักช้ำ 

7) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 26 ก ำหนดว่ำ ในกรณีที่กำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอน 

หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร ที่ขออนุญำตนั้น มีลักษณะหรืออยู่ในประเภทที่ได้ก ำหนดเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำม

กฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพวิศวกรรม หรือเป็นวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิชำชีพสถำปัตยกรรม 

วิศวกรหรือสถำปนิกผู้รับผิดชอบในกำรนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ

สถำปัตยกรรมควบคุมตำมกฎหมำยดังกล่ำว แล้วแต่กรณี ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นปฏิเสธไม่รับพิจำรณำค ำขอนั้น 

8) ตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 27 ก ำหนดว่ำ ในกำรตรวจพิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำต 

ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำนำจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำร

ประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไปตำมกฎกระทรวงที่ออกตำมมำตรำ ๘ 

หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นท่ีออกตำมมำตรำ ๙ หรือมำตรำ ๑๐ และให้น ำมำตรำ ๒๕ วรรคสำม มำใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน หรือ

รำยกำรค ำนวณตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้ว ให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตให้



ภำยในสำมสิบวัน แต่ถ้ำผู้ขอรับใบอนุญำตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญผิดจำกค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ในกรณีนี้ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นค ำขอใหม่และให้ด ำเนินกำรตำมมำตรำ ๒๕ ต่อไป 

9) ตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหำนคร พ .ศ. 2556 ข้อ 58 (4) ก ำหนดว่ำ เจ้ำของหรือผู้

ครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพ่ือก่อสร้ำงอำคำรหรือประกอบกิจกำรที่ต้องขออนุญำตหรือต้องแจ้งต่อเจ้ำ

พนักงำนตำมกฎหมำยแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 

ดังนี้ 

(1) กำรขออนุญำตหรือกำรแจ้งกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ควบคุมอำคำร ให้ผู้ขออนุญำตหรือผู้แจ้งแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมแบบ

หนังสือแจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร พร้อมกับกำรยื่นค ำ

ขออนุญำตหรือกำรแจ้ง ต่อเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ณ ส ำนักงำนเขตท้องที่หรือส ำนักกำรโยธำ แล้วแต่กรณี 

(2) กำรขออนุญำตหรือกำรแจ้งกำรประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขหรือตำมกฎหมำย

อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้ขออนุญำตหรือผู้แจ้งประกอบกิจกำร แจ้งกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงกำรใช้

ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหำนคร พร้อมกับกำรยื่นค ำขออนุญำตหรือกำรแจ้งประกอบกิจกำรต่อเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่น 

10) ตำมระเบียบกรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 14 ก ำหนดว่ำ 

กรณีขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำน ผู้ขออนุญำตต้องยินยอมยกสะพำนที่ก่อสร้ำงให้เป็นสำธำรณประโยชน์ และมี

หน้ำที่ดูแลและบ ำรุงรักษำสะพำนดังกล่ำวให้มีควำมม่ันคง แข็งแรงและสำมำรถใช้งำนได้โดยสะดวกด้วย 

11) ตำมระเบียบกรุงเทพมหำนคร ว่ำด้วยกำรขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลอง พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ 15 ก ำหนดว่ำ 

กรณีขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำน ผู้ขออนุญำตต้องมอบเงินให้แก่กรุงเทพมหำนครเป็นจ ำนวนร้อยละ ๕๐ ของเงินค่ำ

ก่อสร้ำงสะพำนที่ค ำนวณจำกรำคำมำตรฐำนของกรุงเทพมหำนครเพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำสภำพคลอง

บริเวณท่ีขออนุญำต กำรมอบเงินให้แก่กรุงเทพมหำนครไม่รวมถึงกำรขออนุญำตก่อสร้ำงสะพำนไม้ สะพำนชั่วครำว 

และสะพำนที่เข้ำสู่บริเวณบ้ำนพักอำศัยเป็นหลัง ๆ 

12) ตำมประกำศกรุงเทพมหำนคร เรื่อง ก ำหนดรำคำมำตรฐำนค่ำก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลอง ก ำหนดรำคำ

มำตรฐำนค่ำก่อสร้ำงสะพำนข้ำมคลองของกรุงเทพมหำนคร ดังนี้ 

(1) รำคำค่ำก่อสร้ำงสะพำนท่อ ตำรำงเมตรละ  10,000 บำท 

(2) รำคำค่ำก่อสร้ำงสะพำนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ก. สะพำนที่มีช่วงเสำสะพำน 1 ช่วงเสำ ตำรำงเมตรละ 15,500 บำท 

ข. สะพำนที่มีช่วงเสำสะพำนไม่เกิน 3 ช่วงเสำ ตำรำงเมตรละ 13,000 บำท 

ค.สะพำนที่มีช่วงเสำสะพำนมำกกว่ำ 3 ช่วงเสำ ตำรำงเมตรละ 11,500 บำท 



(3) รำคำค่ำก่อสร้ำงสะพำนเหล็ก ตำรำงเมตรละ  20,000 บำท 

13) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือ

กิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติและแนว

ทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ 3 ก ำหนดว่ำ ประเภทและขนำดของโครงกำรหรือ

กิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติ ให้เป็นไป

ตำมเอกสำรท้ำยประกำศ ๑ เว้นแต่ประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำร ล ำดับที่ ๑.๕ และ ๒๖.๒ ตำม

เอกสำรท้ำยประกำศ ๑ ให้จัดท ำเป็นรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

14) ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือ

กิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีกำร ระเบียบปฏิบัติและแนว

ทำงกำรจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้อ 5 ก ำหนดว่ำ ให้น ำควำมในข้อ ๓ มำใช้บังคับส ำหรับ

กำรขยำยขนำดของโครงกำรหรือกิจกำรซึ่งต้องจัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือรำยงำน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโดยอนุโลม 

15) ตำมค ำสั่งกรุงเทพมหำนครที่ 522/2560 เรื่อง มอบอ ำนำจของผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนครตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรควบคุมอำคำร ก ำหนดว่ำ 

(1) อำคำรทุกประเภท ยกเว้น อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ อำคำรสูง อำคำรที่ใช้เพ่ือกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำ

ด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง และอำคำรสำธำรณะ ให้ยื่นขออนุญำตที่ฝ่ำยโยธำ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 

(2) อำคำรขนำดใหญ่ อำคำรขนำดใหญ่พิเศษ อำคำรสูง อำคำรที่ใช้เพ่ือกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร

ควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง และอำคำรสำธำรณะ ให้ยื่นขออนุญำตที่ส ำนักงำนควบคุมอำคำร ส ำนักกำรโยธำ ศำลำว่ำ

กำรกรุงเทพมหำนคร 2 

16) ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ .ศ. 2558 มำตรำ 10    

ผู้อนุญำตต้องด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในก ำหนดเวลำที่ระบุไว้ในคู่มือส ำหรับประชำชน และแจ้งให้ผู้ยื่นค ำขอ

ทรำบภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ 

หมำยเหตุ 

1) ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตำมคู่มือจะเริ่มนับระยะเวลำตั้งแต่เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำรครบถ้วนตำมที่ระบุไว้ใน

คู่มือประชำชนเรียบร้อยแล้ว 

2) กรณีค ำขอหรือเอกสำรหลักฐำนไม่ครบถ้วน/หรือมีควำมบกพร่องไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุไม่ให้สำมำรถพิจำรณำได้ 

เจ้ำหน้ำที่จะจัดท ำบันทึกควำมบกพร่องของรำยกำรเอกสำรหรือเอกสำรหลักฐำนที่ยื่นเพ่ิมเติม โดยผู้ยื่นค ำขอ

จะต้องด ำเนินกำรแก้ไขและ/หรือยื่นเอกสำรเพ่ิมเติมภำยในระยะเวลำก ำหนดในบันทึกดังกล่ำว มิเช่นนั้นจะถือว่ำผู้



ยื่นค ำขอละทิ้งค ำขอ โดยเจ้ำหน้ำที่และผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจจะลงนำมบันทึกดังกล่ำว และจะมอบ

ส ำเนำบันทึกควำมบกพร่องดังกล่ำวให้ผู้ยื่นค ำขอหรือผู้ได้รับมอบอ ำนำจไว้เป็นหลักฐำน 

3) เจ้ำหน้ำที่จะแจ้งผลกำรพิจำรณำให้ผู้ยื่นค ำขอทรำบภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่พิจำรณำแล้วเสร็จ ตำมมำตรำ 10

แห่ง พ.ร.บ.กำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.2558 

  

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:00 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 45 วัน 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

รับค ำขอ ตรวจสอบเอกสำร 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

1 ชั่วโมง กองช่ำง 

2) กำรพจิำรณำ 
พิจำรณำแผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบ
แปลน หรือรำยกำรค ำนวณ 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

40 วัน กองช่ำง 

3) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมมีติ 
ออกใบอนุญำตหรือค ำสั่งไม่อนุญำต พร้อมแจ้งผลกำร
พิจำรณำ 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ) 

5 วัน กองช่ำง 

 

 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
ค ำขออนญุำตก่อสรำ้งอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร 
(แบบ ข.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ- 

- 

2) 
 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

3) 
 

รำยกำรค ำนวณ (กรณีทีเ่ปน็อำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ หรือ
อำคำรที่ก่อสรำ้งดว้ยวตัถุถำวรและวตัถทุนไฟเปน็สว่นใหญ่) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสำรของผู้ยื่นค ำขออนุญำต (กรณีบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญำต และกรณีหลำยคนให้ใช้ทุกคน) พร้อมลงลำยมือชื่อและ/หรือ
ประทับตรำรับรองควำมถูกต้อง) 

- 

5) 
 

ส ำเนำหรือภำพถำ่ยหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีน วตัถปุระสงค ์และ
ผูม้ีอ ำนำจลงชื่อแทนนติบิุคคลผูข้ออนญุำตที่ออกให้ไมเ่กนิ 6 เดอืน 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประชำชน และทะเบียน
บ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญำต)  
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
6) 

 
หนังสอืแสดงควำมเปน็ตวัแทนของผูข้ออนญุำต (หนังสอืมอบอ ำนำจ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประชำชน และทะเบียน
บ้ำน (กรณีมีกำรมอบอ ำนำจให้ผู้อ่ืนขออนุญำตแทน) ) 

- 

7) 
 

ส ำเนำหรือภำพถำ่ยโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส.3 เลขที/่ ส.ค. 1 เลขที ่…… 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(ขนำดเท่ำต้นฉบับ และต้องครบถ้วนตำมแผนผังบริเวณ 
หรือที่ระบุไว้ในค ำขออนุญำต) 

- 

8) 
 

หนังสอืรบัรองใหป้ลูกสรำ้งอำคำรในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยทะเบียนบ้ำนละบัตรประชำชน
ของเจ้ำของที่ดินและพยำนที่ลงลำยมือชื่อรัรองในเอกสำร (กรณีผู้ขอ
อนุญำตมิได้เป็นเจ้ำของที่ดิน)) 

- 

9) 
 

ส ำเนำหรือภำพถำ่ยหนงัสือรบัรองกำรจดทะเบยีน วตัถปุระสงค ์และ
ผูม้ีอ ำนำจลงชื่อแทนนติบิุคคลเจำ้ของทีด่นิ ที่ออกให้ไมเ่กนิ 6 เดือน 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมส ำเนำหรือภำพถ่ำยบัตรประชำชน และทะเบียน
บ้ำนของผู้มีอ ำนำจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นเจ้ำของ
ที่ดิน)) 

- 

10) 
 

หนังสอืรบัรองของผู้ออกแบบอำคำร หรือผูอ้อกแบบและค ำนวณ
อำคำร ซึง่จะตอ้งเปน็ผู้ไดร้บัใบอนญุำตให้เปน็ผูป้ระกอบวชิำชีพ
สถำปตัยกรรมควบคมุหรือวชิำชีพวศิวกรรมควบคุม และจะต้องไม่
เป็นผูไ้ดร้ับกำรแจง้เวยีนชือ่ ตำมมำตรำ 49 ทว ิ(กรณทีี่อำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเปน็วชิำชีพวศิวกรรมควบคุมหรือวชิำชพี
สถำปตัยกรรมควบคมุ แลว้แต่กรณี) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมทั้งส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบวิชำขีพฯ 
ที่ยังไม่สิ้นอำยุ ) 

11) 
 

หนังสอืแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น.4) ซึ่งจะต้อง
เป็นผูไ้ดร้ับใบอนุญำตใหเ้ปน็ผูป้ระกอบวชิำชพีสถำปตัยกรรมควบคมุ 
หรือวชิำชพีวิศวกรรมควบคมุ และจะต้องไม่เปน็ผู้ไดร้บักำรแจ้งเวยีน
ชื่อตำมมำตรำ 49 ทว ิ(กรณีทีเ่ป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำด อยู่ใน
ประเภทเปน็วชิำชพีวิศวกรรมควบคุมหรอืวชิำชีพสถำปตัยกรรม
ควบคุม แลว้แต่กรณ ีและผูข้ออนญุำตระบชุื่อมำในค ำขออนญุำตดว้ย) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(พร้อมทั้งส ำเนำหรือภำพถ่ำยใบอนุญำตประกอบวิชำขีพฯ 
ที่ยังไม่สิ้นอำยุ) 

- 

12) 
 

หนังสอืแจง้กำรใชป้ระโยชนท์ีด่นิหรอืเปลีย่นแปลงกำรใชป้ระโยชน์
ที่ดนิในเจตกรงุเทพมหำนคร (แบบ ผมร.1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

13) 
 

สญัญำยนิยอมยกสิทธสิะพำน (กรณเีปน็กำรขออนุญำตกอ่สรำ้ง
สะพำน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

 

 

 

 

 

 



ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (1) ก่อสร้ำงอำคำร  ค่ำธรรมเนยีม 20 บำท 
2) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (2) ดัดแปลงอำคำร  ค่ำธรรมเนยีม 10 บำท 
3) ค่ำธรรมเนียมใบอนุญำต (3) รื้อถอนอำคำร  ค่ำธรรมเนยีม 10 บำท 
4) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (1) อำคำรสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 

12 เมตร คิด 0.50 บำท/ตร.ม. 
 ค่ำธรรมเนยีม 0.5 บำท 
  

5) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (2) อำคำรสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น 
หรือสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน 15 เมตร คิด 2.00 บำท/ตร.ม. 

 ค่ำธรรมเนยีม 2 บำท 
  

6) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (3) อำคำรสูงเกิน 3 ช้ันหรือสูงเกิน 15 
เมตร คิด 4.00 บำท/ตร.ม. 

 ค่ำธรรมเนยีม 4 บำท 
  

7) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (4) อำคำรประเภทซึ่ังต้องรับน้ ำหนัก
บรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกิน 500 กก./ตร.ม. คิด 4.00 บำท/ตร.ม. 

 ค่ำธรรมเนยีม 4 บำท 
 

8) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (5) ที่จอดรถ ที่กลับรถและทำงเข้ำออก
ของรถ ภำยนอกอำคำร คิด 0.50 บำท/ตร.ม. 

 ค่ำธรรมเนยีม 0.5 บำท 
  

9) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (6) ป้ำย คิด 4.00 บำท/ตร.ม.  ค่ำธรรมเนยีม 4 บำท 
10) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (7) อำคำรประเภทซึ่งต้องวัดควำมยำว 

เช่น ทำงหรือท่อระบำยน้ ำ รั้วหรือก ำแพง คิด 1.00 บำท/ตร.ม. 
 ค่ำธรรมเนยีม 1 บำท 
 

11) ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ (8) สะพำนและเชิงลำดสะพำน คิด 4.00 
บำท/ตร.ม. 

 ค่ำธรรมเนยีม 4 บำท 
 

12) ค่ำใช้จ่ำยในกำรดูแลรักษำสภำพคลองบริเวณทีข่ออนญุำต เปน็จ ำนวน
ร้อยละ 50 ของเงินค่ำก่อสร้ำงสะพำนที่ค ำนวณจำกรำคำมำตรฐำน
ของกรุงเทพมหำนคร 

 ค่ำธรรมเนยีม 50 บำท 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 



แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) ค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ ข.1)  

ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต ใบอนุญำต ใบรับรอง ค ำสั่ง และแบบหนังสือตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

หมำยเหต ุ

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
1) ขั้นตอนที่ 1 นับระยะเวลำรวมกับ ขั้นตอนที่ 2 
2) ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยในก ำหนด 45 วัน ให้ขยำยเวลำ
ออกไปได้อีกไม่เกินสองครำว ครำวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุจ ำเป็นแต่ละครำว
ให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้น แล้วแต่กรณี (พระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 25 วรรคสอง) 
3)ในกำรตรวจพิจำรณำค ำขอรับใบอนุญำต เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นมีอ ำันำจสั่งให้ผู้ขอรับใบอนุญำตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณที่ได้ยื่นไว้ เพ่ือให้ถูกต้องและเป็นไป
ตำมกฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 27 วรรคหนึ่ง) 
4)เมื่อผู้ขอรับใบอนุญำตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำร
ค ำนวณตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นแล้ว เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำและออกใบอนุญำตให้ภำยใน
สำมสิบวัน แต่ถ้ำผู้ขอรับใบอนุญำตได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงในสำระส ำคัญผิดจำกค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ในกรณี
นี้ให้ถือว่ำเป็นกำรยื่นค ำขอใหม่ (พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 มำตรำ 27 วรรคสอง) 
5)หำกผู้ขอรับใบอนุญำตไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ แบบแปลนรำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำร
ค ำนวณให้ถูกต้องตำมค ำสั่งของเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถือว่ำท่ำนได้เพิกถอนค ำขออนุญำต
ที่ได้ยื่นนั้น 
รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 
1) ส ำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรทุกฉบับที่ยื่นขออนุญำตเจ้ำของเอกสำรนั้นต้องลงลำยมือชื่อรับรองส ำเนำทุกหน้ำทุก
แผ่น (กรณีเป็นนิติบุคล ให้ด ำเนินกำรตำมหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนฯ) 
2) หนังสือมอบอ ำนำจควรมีพยำนอย่ำงน้อย 1 คน ถ้ำผู้มอบอ ำนำจพิมพ์ลำยนิ้วมือต้องมีพยำนลงลำยมือชื่อรับรอง
ไว้ด้วย 2 คน พยำนต้องลงลำยมือชื่อเท่ำนั้น กำรพิมพ์ลำยนิ้วมือให้ใช้นิ้วหัวแม่มือซ้ำย ถ้ำมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องใช้
นิ้วมืออ่ืนเพรำะเหตุใด ให้บันทึกควำมจ ำเป็นไว้ในหนังสือด้วย 
3) หนังสือมอบอ ำนำจ ให้ติดอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร 
4) กรณีบุคคลที่มิได้ถือสัญชำติไทยให้แสดงส ำเนำหนังสือเดินทำงแทนส ำเนำบัตรประชำชน 
 

 


