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กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน   วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

โทรศัพท์: 0 4220-9253      (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

โทรสาร : 0 4220-9283        ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 

เว็บไซต์ : http:// www.Nonghan.go.th 

 
 

 ผู้ที่ประสงค์จะก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือดัดแปลง รื้อถอนอาคาร อยู่ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองหาน ต้องแจ้งขออนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนท าการก่อสร้าง ดัดแปลง  และรื้อถอน
อาคาร  

 

 

 

ค ำแนะนำในกำรขอรับอนุญำตเกี่ยวกับอำคำร (ตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528) 

1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน จานวน 
5 ชุด พร้อมกับคาขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
ต้องแนบรายการค านวณ จานวน 1 ชุด 

2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนแระ
รายการค านวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 

3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อทาการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่นคา
ขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4 ในกรณีท่ีเจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนดารใช้อาคารให้
ยื่นคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 

  
   
   

  
   
   
   
   

งำนที่ให้บริกำร                     กำรขออนุญำต ก่อสร้ำง ดัดแปล และรื้อถอนอำคำร 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ            งำนพัฒนำและจัดเก็บรำยได้ กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหำน 

ขอบเขตกำรให้บริกำร 

สถำนที/่ ช่องทำงกำรให้บริกำร ระยะเวลำเปิดให้บริกำร 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรยื่นค ำขอ 

ขั้นตอนและระยะกำรให้บริกำร 

ขั้นตอน 
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5 ในกรณีท่ีเจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถแทนของเดิม
ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

6 ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

7 ในกรณีท่ีใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลายหรือชารุด ให้ยื่นคาขอรับแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 

8 ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ยื่นคาขออนุญาตต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ
โอนใบ อนุญาตได้ 

9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ สาเนา
ภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

- มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก 

- แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 

- แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 

- ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 

- ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 

- ให้แสดงทางระบายน้าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้าสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมายชี้  

  ทิศทางน้าไหลและส่วนลาด 

- แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้ 

  ที่สุดและระดับพ้ืนดิน 

- ให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะทาการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 

- แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพื้นรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 2 

  ด้าน) รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพื้นชั้นต่างๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วย 

  รายละเอียดขัน้ตอนและระยะการให้บริการ  

- แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย 

- แบบแปลน สาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 

- แบบแปลน สาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้ชัดเจน 

- แบบแปลน สาหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อ 

  ถอนอาคาร 
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- แบบแปลน สาหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง ตลอดจน  

  ปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 

- สาหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูง 

  เกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตรา ส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 

- แบบแปลน สาหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยนการใช้ 

  ใหม่ให้ชัดเจน 

- รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธี 

  ปฏิบัติ หรือวิธีการสาหรับการก่อสร้างอาคาร 

- รายการค านวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 

10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับ 

เขียนชื่อตัวบรรจง ที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้ผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลน และรายการค านวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมให้ระบุเลข
ทะเบียนในใบ อนุญาตไว้ด้วย 

 

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน 

 

- อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน 
(ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ 
ใช้เวลาในการพิจารณา 45 วนั (ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
- ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตามที่ได้ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 

 

 

 

1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
3. แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด 
4. สาเนาโฉนดที่ดินที่จะทาการก่อสร้าง จานวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆเท่าตัวจริง พร้อมรับรองสาเนาหน้า – 
หลังโดยผู้ถือกรรมสิทธิ์ ) 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลำ 

รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบ 

เอกสำรหรือหลักฐำนที่ต้องใช้ 
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1. สาเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออก

ให้ไม่เกิน  6 เดือน 
 

กำรเตรียมหลักที่เกี่ยวข้องเฉพำะเรื่อง 

1. หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
2. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
3. หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
4. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว (กรณีท่ีอยู่ในข่ายควบคุม
ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
5. รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรืออาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ) 
6. แบบระบบบาบัดน้าเสียสาหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืนๆ) 
7. หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
8. แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายจัดสรรที่ดิน) 
9. เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน จานวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร 
   , ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต) 
 

 

ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต 
  1.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  

2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  
3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
4.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
5.ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  
6.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท 

 ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต  
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  
2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท  
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท  
5.ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร (ให้ถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 

พ.ศ. 2528)  
ให้ก ำหนดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง หรือดัดแปลงอำคำรสำหรับก่อสร้ำงหรือสำหรับ

ส่วนที่มีกำรดัดแปลง ดังนี้  
1.อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตรให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตาราง

เมตรละ 0.50 บาท 
 2.อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่

ของพ้ืนอาคาร แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท  
 

ค่ำธรรมเนียม 



5 
 
3.อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 

บาท 
 4.อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร ให้

คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  
5.พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ สาหรับอาคารที่กาหนดตาม

มาตรา 8 (9) ให้คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ใน
กรณีท่ีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สาหรับอาคารที่ก าหนดตาม
มาตรา 8 (9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก 

6.ป้าย ให้คิดตามพ้ืนที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท  
7.อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้า รั้วหรือกาแพง รวมทั้งประตูรั้วหรือกา

แพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร 
ตั้งแต่ก่ึงหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจานวน
ชั้นของพ้ืนอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ ยกเว้นพื้นชั้นลอย ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับ
พ้ืนดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคารที่สูงที่สุด ในกรณีที่อาคารมีพ้ืนชั้นลอย ให้คิดพ้ืนชั้นลอยเป็นพื้นที่ของพ้ืนอาคาร
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย  

ให้อำคำรดังต่อไปนี้ได้รับกำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมข้อ 1 กำรต่ออำยุใบอนุญำต
ตำมข้อ2 และกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำรตำมข้อ 3 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณะประโยชน์  
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่นที่ใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณะประโยชน์  
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณะ

ประโยชน์ 
 (4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการก่อสร้างไว้

แล้วโดยเฉพาะ 
 (5) อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรืออาคารที่ทาการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลง

ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ  
(6.) อาคารที่ทาการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(7.) อาคารชั่วคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร ซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร 

และมีก าหนดเวลารื้อถอน  
(8.) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร และไม่ใช่อาคาร

สาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา 32 และมีก าหนดเวลารื้อถอน สาหรับประชาชน
ในเขตต าบลหนองหาน อ าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ก่อนด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารต่างๆ ในเขตเทศบาลฯ โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่กองช่าง เมื่อท่านทาการขออนุญาตพร้อมได้รับ
ใบอนุญาตและก่อสร้างเสร็จแล้วให้ท่านยื่นรับคาร้องขอหมายเลขประจาบ้านได้ที่ทาการผู้ใหญ่บ้าน , ก านัน , ผู้น า
ชุมชน และยื่นขอประกอบกิจการอ่ืนๆ ต่อหน่วยงานที่กฎหมายเกี่ยวข้องต่อไป 

 

ถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่ 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหาน โทรศัพท์: 0 4220-9253 

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

กำรรับเรื่องร้องเรียน 



 
 
 

 


