
 
 

ขออนุญาตกอ่สร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
 

งานทีใ่หบ้รกิาร ขออนญุาตก่อสร้าง/ดดัแปลง/รื้อถอนอาคาร 

หน่วยงานที่รบัผิดชอบ กองช่าง 
 

 

ขอบเขตการให้บรกิาร 

สถานที่ / ช่องทางการใหบ้ริการ  ระยะเวลาการให้บรกิาร 
 

1.กองช่าง    วันจันทร์ ถึง วนัศุกร ์
โทรศัพท ์: 0-7552-761ต่อ 5 (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
โทรสาร: 0-7552-1761           ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 
.......................................................................................................................................................................................... 
 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยืน่ค าขอ 
 

- ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2535) 

- ตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2556 
 

................................................................................................................................................................. 
ขั้นตอนและระยะการให้บรกิาร 
ขั้นตอน กรณขีออนญุาต      หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
1. ผู้ประกอบการยื่นขออนุญาต      กองช่าง 

-ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    
-ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร     
-ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
 (ระยะเวลา 30 วัน) 

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………... 
2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน     กองช่าง 
   (ระยะเวลา 1 ชม.)      
.............................................................................................................................................................................. 
3.เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพ่ือตรวจสอบสถานที่กอ่สร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอน อาคาร กองช่าง 
   (ระยะเวลา 0.50 วัน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4.เสนอผู้มีอ านาจลงนามเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาต    กองช่าง 
   (ระยะเวลา 0.5 วัน)      
............................................................................................................................................................................. 
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5.อนุมัติลงนามใบรับรอง       กองช่าง 
   (ระยะเวลา 0.5 วัน)       
.............................................................................................................................................................................. 
ระยะเวลา 
ระยะเวลาทั้งสิ้น ไม่เกิน 30 วัน 
............................................................................................................................................................................. 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องใช้ 

เอกสารหลักฐานการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร 
1. ค าขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร (แบบข.1 )  
2. หนังสือแสดงความรับผิดความเสียหายจากการก่อสร้างอาคาร (แบบน.1) 
3. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ,บัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานของรัฐ 
4. ส าเนาทะเบียนบ้าน 
5. ส าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน (ถ่ายทั้งด้านและด้านหลังขนาดเท่าต้นฉบับจริง)  
6. แบบแปลนจ านวน 3-5 ชุด  (แล้วแต่ประเภทอาคาร) โดยแต่ละชุดประกอบด้วยรูปต่างๆดังต่อไปนี้ 

6.1 แผนที่สังเขปมาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:50000 
6.2 ผังบริเวณมาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:500 
6.3 แปลนพื้นชั้นต่างๆทุกชั้น 
6.4 รูปด้านทั้งทุกด้าน 
6.5 แปลนฐานราก , เสา , คานช้ันต่างๆทุกชั้น 
6.6 แปลนโครงหลงัคา 
6.7 รูปตัดตามแนวขวาง,ตามแนวยาว (อย่างน้อย 2 รูป) 
6.8 รูปรายละเอียดการเสริมเหลก็คาน , เสา , ฐานราก , พื้น , บันได , โครงสร้างอื่นๆ 
6.9 รูปขยายรายละเอียดต่างๆที่จ าเป็น (ถ้าม)ี 
6.10  ผังไฟฟ้าแสงสว่างทุกชั้น 
6.11  ผังระบบประปา,น้ าทิ้ง, ,บ่อพัก,รางระบายน้ าจากอาคาร 
6.12 บ่อเกรอะ-บ่อซึม,บ่อบ าบัดน้ าเสีย 
6.13 รายการประกอบแบบก่อสร้างแสดงคุณภาพของวัสด,ุส่วนผสมคอนกรีตฯลฯ 

ทั้งนีแ้บบแปลนทุกแผ่นจะตอ้งระบุ “ ประเภทอาคาร , สถานที่ก่อสร้าง , ชื่อเจ้าของอาคาร , ชื่อ
ผู้เขียนแบบ , ชื่อวิศวกร/สถาปนิกผู้ออกแบบ (ถ้าม)ี  ”  พร้อมลงลายมือชื่อก ากับไว้ทุกแผ่น 

7. รายการค านวณโครงสร้าง,หนังสือรับรองผู้ออกแบบค านวณ ,ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม  (กรณอีาคารที่ต้องมีรายการค านวณตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม) 

8. หนังสือรับรองผู้ออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ,ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสถาปัตยกรรม   
(กรณีอาคารที่ต้องมีผู้ออกแบบด้านสถาปัตยกรรมตามพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 

9. หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน ,ส าเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีอาคารที่
ต้องมีผู้ควบคุมงานตามพ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม) 

10. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารบนที่ดิน (กรณีทีผู่้ขออนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าที่ดิน) 
11. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างทีด่ินระหว่างติดภาระจ านองจากธนาคาร (กรณีติดภาระจ านองอยู่กับธนาคาร) 
12. หนังสือตกลงปลูกสร้างอาคารชิดเขต (กรณีระยะห่างของอาคารกับเขตที่ดินติดต่อน้อยกว่าที่พ.ร.บ. ควบ 

คุมอาคารก าหนดโดยไม่รวมถึงเขตทาง,ล าเหมือง,ล าห้วย,ร่องน้ าหรืออื่นๆที่เป็นสาธารณประโยชน์) 
13. หนังสือตงลงใช้ผนังร่วมกัน (กรณีอาคารต่างเจ้าของที่ต้องใช้ผนังร่วมกัน) 
14. หนังสือแสดงการเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (กรณีมอบอ านาจให้ท าการแทน) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ค่าธรรมเนียมการขอต่อใบอนุญาต 

-ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร    ฉบับละ 20 บาท 
-ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร   ฉบับละ 20 บาท 
-ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร    ฉบับละ 20 บาท 
-ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร   ฉบับละ 20 บาท 
-ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบแปลน ขึ้นอยูก่ับประเภทและขนาดของอาคาร 

อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตรจ านวนพ้ืนที่ตารางเมตรละ…0.50…บาท 
อาคารสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้นหรือสูงเกิน 12 เมตรแต่ไม่เกิน  15  เมตร 
จ านวนพื้นที่ตารางเมตรละ…2.00…บาท 
อาคารสูงเกิน 3  ชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตรจ านวนพื้นที่ตารางเมตรละ…4.00…บาท 
อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดช้ันหนึ่งเกิน 500 กิโลกรัม/ตารางเมตร 
จ านวนพื้นที่ตารางเมตรละ…4.00…บาท 
พื้นที่หรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า- ออกของรถส าหรับอาคาร 
ที่ก าหนดตามมาตรา 8(9)จ านวนพื้นที่ตารางเมตรละ…0.50…บาท 
ป้ายโดยคิดส่วนกว้างที่สุดคูณส่วนยาวที่สุดจ านวนพ้ืนที่ตารางเมตรละ…4.00…บาท 
อาคารประเภทซึ่งจะต้องวัดความยาวเช่นเขื่อนทางหรือท่อระบายน้ ารั้วหรือก าแพงรวมทั้งประตู 
รั้วหรือก าแพงจ านวนความยาวเมตรละ…1.00…บาท 
............................................................................................................................................................................. 
ช่องทางการรอ้งเรียน แนะน าบริการ 
 ณ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑ ต าบลโพธิ์ทอง 
อ าเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑    หมายเลขโทรสาร 
๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓ หรือ www.phothong.go.th 

............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


