
 

 

 

คูมือสำหรับประชาชน 

งานที่ใหบริการ 

การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลไผสิงห 

อำเภอชุมแสง  จังหวัดนครสวรรค 
 



คูมือสำหรับบริการประชาชน 

 ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ  
องคการบริหารสวนตำบลไผสิงห หมูที่ 4 ตำบลไผสิงห 
อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 60120  
โทรศัพท 088-2787-307 / 056-009-656 
โทรสาร 056-009-657 
หรือติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน (หมายเหตุ :-)  

ระยะเวลาการเปดใหบริการ  
เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วนัศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทาง
ราชการกำหนด) ตัง้แต เวลา 08.30 –16.30 น.  

ข้ันตอนการขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนอาคารภายในเขตองคการบริหารสวนตำบลไผสิงห จังหวัดนครสวรรค 

1.) เอกสารท่ีจะตองใชประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร  

- แบบแปลน จำนวน 5 ชุด 

- คำรองขออนุญาต (อ.1) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจาของอาคาร 1 ชุด 

- สำเนาทะเบียนบานเจาของอาคาร 1 ชุด 

- สำเนาโฉนดท่ีดิน,น.ส.3. , น.ส.3.ก , สค.1 หรืออ่ืนๆ เจาของท่ีดิน(ถายทุกหนาหามยอ) 1 ชุด 

- หนังสือยินยอมใหปลูกสรางในที่ดิน (กรณีผูขออนุญาตมิใช เจาของที่ดิน) พรอมแนบสำเนาทะเบียน 

บาน 1 ชุด , สำเนาบัตรประจำตัว 1 ชุด 

- หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดเขต (กรณีชิดเขตที่ดินขางเคียง) พรอมแนบสำเนาทะเบียนบาน 1 ชุด , 

สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด , สำเนาโฉนด 1 ชุด 

- หนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค และผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู ขออนุญาตที่ออกให

เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

- หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

- หนังสือยินยอมใหกอสรางจากธนาคาร (กรณีท่ีดินติดภาระจำนองธนาคาร) 

- หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรมและ/หรือสถาปตยกรรม (กรณีที่อาคารเขาขายการ

ควบคุม วิศวกรรมและ/หรือสถาปตยกรรม) ท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 150 ตารางเมตร 

- รายการคำนวณของวิศวกรรมจำนวน 1 ชุด 

- หนังสือมอบฉันทะหรือมอบอานาจตามกฎหมาย (กรณีผูขออนุญาตมิไดมาขอดวยตนเอง) ผูรับ

มอบ เตรียมสำเนาทะเบียนบาน 1 ชุด , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด  

งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

หนวยงานท่ีรับใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตำบลไผสิงห อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค 



**หมายเหตุ**  

 สำเนาเอกสารตองใหเซ็นรับรองสำเนาถูกตอง 

 แบบฟอรมคำรองตางๆ ขอไดท่ีกองชางองคการบริหารสวนตำบลไผสิงห 

2.) แบบแปลน จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียดประกอบ ดังนี้  

2.1 มาตราสวนขนาดระยะน้ำหนักและหนวยในการคำนวณตางๆใหใช มาตราเมตริก 

2.2 ผังบริเวณใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ตอ 500  

- แสดงลักษณะท่ีตั้งขอบเขตท่ีดินและอาคารท่ีขออนุญาต 

- ระยะทางจากขอบเขตนอกอาคารท่ีขออนุญาตถึงขอบเขตท่ีดินทุกดาน 

- ลักษณะและขอบเขตท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินติดตอโดยสังเขปพรอมเครื่องหมายทิศ 

- แสดงการระบายน้ำออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ำสาธารณะ 

- แสดงระดับพ้ืนชั้นลางอาคารและความสัมพันธกับระดับทางหรือถนนสาธารณะท่ีใกลท่ีสุด 

- มีรายละเอียดสวนสำคัญขนาดเครื่องหมายวัสดุการใชสอยตางๆ ของอาคารอยางชัดเจน 

2.3 แบบแปลนอาคารใช มาตราสวนไมเล็กกวา 1 ตอ 100 และตองแสดงแบบแปลน ดังนี้ 

- แบบแปลนพ้ืนชั้นตางๆ 

- รูปดาน , รูปตัดตามขวาง , รูปตัดทางยาว 

- แบบแปลนคานรับพ้ืนตางๆ แปลนฐานรากของอาคาร 

- รูปขยายการระบายน้ำและบอเกรอะบอซึม 

- รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุตลอดจนวิธี  

ปฏิบัติและวิธีการสำหรับการกอสราง 

- รายการคำนวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร 

- ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคำนวณตองลงลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อท่ีอยูตัวบรรจงและ  

หมายเลขทะเบียนท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพในแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบทุกแผน 

3.) คาธรรมเนียมและใบอนุญาต  

3.1 คาใบอนุญาตตางๆ  

- ใบอนุญาตกอสรางฉบับละ 20 บาท 

- ใบอนุญาตดัดแปลงฉบับละ 10 บาท 

- ใบอนุญาตรื้อถอนฉบับละ 10 บาท 

- ใบอนุญาตเคลื่อนยายฉบับละ 10 บาท 

- ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20บาท 

- ใบรับรองฉบับละ 10 บาท 

- ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองฉบับละ 10 บาท 



3.2 คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลน(คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร)  

- อาคารซ่ึงสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

- อาคารท่ีสูงเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 12 เมตร แตไมเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 

- อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตรตาราง เมตรละ 4 บาท 

- อาคารซ่ึงมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัม ตอ 1 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 

- พ้ืนท่ีจอดรถท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถตารางเมตรละ 0.50 บาท 

- ปายตารางเมตรละ 4 บาท 

- อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาวเชนเขื่อนทอหรือทางระบายน้ำรั้วกำแพงคิดตามความยาว 

เมตรละ 1 บาท 

 การตออายุใบอนุญาต  

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารจะมีอายุตามที่กำหนดไวในใบอนุญาต

เทานั้นถาผูนั้นรับใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคำขอตออายุตอเจาพนักงานทองถ่ิน

กอนใบอนุญาตนั้นสิ้นอายุ  

4.) ข้ันตอนและกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขออนุญาต  

กอสราง , ดัดแปลง , รื้อถอน , เคลื่อนยายการขอใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารนับแตวันท่ียื่นคำขอ

,จนถึงวันท่ีออกใบอนุญาตใช ระยะเวลาไมเกิน 45 วัน แปลนแผนผังรายการประกอบและอ่ืนๆ ท่ีไดยื่นไวเพ่ือความ

ถูกตองและเปนไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่5) พ.ศ.2558 เมื่อผูขออนุญาตทำการแกไขแลวเจาหนาที่จะ

ดำเนินการตรวจแบบตามข้ันตอนและระยะเวลา ขอ 4 ตอไป  

 งานการช้ีระวังแนวเขต  

ข้ันตอนการดำเนินงานการชี้ระวังแนวเขตการรับรองแนวเขต 

1. เจาของท่ีดินติดตอเพ่ือขอรังวัดท่ีดิน 

2. เจาพนักงานท่ีดินแจงเรื่องมายังองคการบริหารสวนตำบลไผสิงห 

3. นายกอบต.มอบหมายเจาหนาท่ีกองชางดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง 

4. กรณีไมมีการรุกล้ำที่สาธารณะเจาพนักงานทองถิ่นลงนามรับรอง กรณีมีการรุกล้ำที่สาธารณะ

ประโยชนประสานความรวมมือไปยังสำนักงานท่ีดินจังหวัด 

 การรายงานผล  

1. งานกอสรางและงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส  

2. งานออกแบบควบคุมอาคารรายงานสรุปผลการดำเนินงานสิ้นปงบประมาณ 

3. งานสาธารณูปโภคและงานสรุปผลการดำเนินงานทุกไตรมาสหรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียนเรงดวน 

4. งานของเมืองรายงานสรุปผลการดำเนนิงานสิ้นปงบประมาณ หรือรายงานทันทีกรณีเกิดขอรองเรียน 



ตวัอยาง 
แบบ  ข. 1 

คำขออนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือรื้อถอนอาคาร 

                       เลขท่ีรับ.................... 

                        วันท่ี.......................... 

                         ลงชื่อ......................... 

              เขียนท่ี................................................................... 

วันท่ี...................เดือน..................................พ.ศ. ...................... 

ขาพเจา........................................................เจาของอาคาร หรือตัวแทนเจาของอาคารเปนบุคคลธรรมดา  
อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย.........................ถนน..............................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง................
อำเภอ/เขต.......................จังหวัด............................................. 

  เปนนิติบุคคลประเภท...............................จดทะเบียนเม่ือ...............................เลขทะเบียน........................
มีสำนักงานต้ังอยูเลขท่ี...................ตรอก/ซอย...............ถนน.............หมูท่ี.................ตำบล/แขวง...........................
อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.................................โดย.............................................................................. 
ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตอยูบานเลขท่ี....................................ตรอก/ซอย....................................... 
ถนน................หมูท่ี..................ตำบล/แขวง.......................อำเภอ/เขต.........................จังหวัด.................................. 
 ขอยื่นคำขออนุญาต...................................................................................ตอเจาพนักงานทองท่ี  ดังตอไปนี้ 

 ขอ1.ทำการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคารท่ีบานเลขท่ี.............ตรอก/ซอย....................... 
ถนน........................หมูท่ี..............ตำบล/แขวง.................อำเภอ/เขต............................จังหวดั................................. 
โดย..............................................................................เปนเจาของอาคาร ในท่ีดนิ โฉนดท่ีดิน/น.ส.3,น.ส.3ก,ส.ค.1 
เลขท่ี.............................................................เปนท่ีดินของ.......................................................................................... 
 ขอ 2. เปนอาคาร 
 (1) ชนิด...................................................จำนวน.....................................เพ่ือใชเปน.....................................    
                  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.................................................ตารางเมตร 

(2) ชนิด................................................จำนวน..................................... เพ่ือใชเปน...................................... 
      โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน...................................................ตารางเมตร 
(3) ชนิด.................................................จำนวน....................................เพ่ือใชเปน....................................... 

                     โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ จำนวน.............................................ตารางเมตร 
ขอ 3.  มี..........................................................................................................................เปนผูควบคุมงาน 
         มี.........................................................................................................เปนผูออกแบบและคำนวณ 
ขอ 4.  กำหนดแลวเสร็จภายใน................................................................วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต 
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ขอ  5.  พรอมคำขอนี้ขาพเจาแนบเอกสารหลักฐานตางๆ  มาดวยแลว   คือ 
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนจำนวน.............ชุด..........ชุดละ...................แผน 
(2) รายการคำนวณ 1 ชุด จำนวน.........................แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสวนสาธารณะ  อาคารพิเศษหรือ 

อาคารท่ีกอสรางดวยวัตถุถาวร  และวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ) 
     (3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของอาคารเปนผูขออนุญาต(กรณีท่ีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 

(4)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
 ท่ีออกใหไมเกิน  6  เดือน  (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

    (5)   หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทน ซ่ึงเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ 
           อนุญาต 

(6)    หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองผูออกแบบและคำนวณอาคาร  จำนวน...............ฉบับ  พรอมสำเนา 
 ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวชิาชีพวิศวกรรมควบคุมจำนวน....................ฉบับ 
 (กรณีท่ีเปนอาคารลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรม 
 ควบคุม แลวแตกรณี) 

    (7)   สำเนาหรือภาพถายโฉนดท่ีดิน / น.ส.3 / น.ส.3ก / ส.ค. 1 เลขท่ี.................จำนวน......................ฉบับหรือ 
           หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน   จำนวน.......................ฉบับ 
    (8)   หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3  จำนวน.....................ฉบับ 
    (9)   สำเนาหรือจากภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  หรือสถาปตยกรรมควบคุมของผู 

      ควบคุมจำนวน...............ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพ 
           วิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  แลวแตกรณี) 
    (10) เอกสารอ่ืนๆ  (ถามี) 
           ..................................................................................................................................................................... 
           ..................................................................................................................................................................... 
           ………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 
 
                                                (ลงชื่อ)........................................................... 

                (..........................................................) 

                                                                      ผูขออนุญาต 

หมายเหต ุ          (1)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 
                       (2)  ใสเครื่องหมาย    /   หนาขอความท่ีตองการ 

 


