
 
 
 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหล่ม 
 
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลง 
ร้ือถอนอาคาร  
1. แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.1) (ขอรับไดจ้ากเจา้หนา้ท่ี)  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น จ านวน 1 ชุด  
3. ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน จ านวน 1 ชุด  
4. ส าเนาโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค.1 จ านวน 1 ชุด  
5. หนงัสือยนิยอมใหท้ าการปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญาตไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดินท่ีอาคารนั้นตั้งอยู)่ 
จ านวน 1 ชุด  
6. หนงัสือยนิยอมใหป้ลูกสร้างอาคารชิดแนวเขต (กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตผูอ่ื้น) จ านวน 1 ชุด  
7. หนงัสือมอบอ านาจ (กรณีมอบหมายใหด้ าเนินการขออนุญาตแทนผูข้ออนุญาต) จ านวน 1 ชุด  
8. แบบแปลน แผนผงับริเวณ และรายการประกอบ แบบแปลน จ านวน 3 ชุด  
     8.1 กรณีอาคารท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยไม่เกิน 150 ตร.ม. หรืออาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น เอกสารประกอบดว้ย  
          - แผนท่ีโดยสังเขป  
          - แผนผงับริเวณ มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:500  
     8.2 กรณีอาคารท่ีมีพื้นท่ีใชส้อยเกิน 150 ตร.ม. หรืออาคารสูงเกิน 2 ชั้น เอกสารประกอบดว้ย  
         - แผนท่ีโดยสังเขป  
         - แผนผงับริเวณ มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:500  
         - แปลนพื้นท่ีทุกชั้น มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
         - คานคอดิน,ฐานราก,มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
         - โครงหลงัคา มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100 
         - รูปดา้นอยา่งนอ้ย มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
        - รูปตดัตามยาว,รูปตดัตามกวา้ง มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
        - รูปขยายเสา,รูปขยายฐานราก,รูปขยายคานมาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
        - รูปขยายบ่อเกรอะ-บ่อซึม มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่1:100  
        - รูปแสดงทางระบายน ้าเสีย พร้อมบ่อพกัลาดเอียง 1:200 มาตราส่วนไม่นอ้ยกวา่ 1:100  
        - รายการค านวณความมัน่คงแข็งแรงของโครงสร้าง อาคารของวิศวกร ผูค้  านวณออกแบบลงนามทุกแผ่น  
จ  านวน 1 ชุด  



           - หนงัสือแสดงความยินยอมและรับรองของ ผูอ้อกแบบและค านวณอาคาร พร้อมทั้งส าเนา ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพ วิศวกรรม จ านวน 1 ชุด และส าเนาใบอนุญาต 
เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรม ควบคุม จ านวน 1 ชุด  
           - หนงัสือแสดงความยนิยอมของผูค้วบคุมงาน ตามมาตรา 29 พร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (ก.ว.) ตามกฎหมายวา่ดว้ยวิชาชีพวิศวกรรม จ านวน 1 ชุด และส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.) ตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด  
9. ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน วตัถุประสงค ์และผูมี้อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาตท่ีออกให้ไม่เกิน
หกเดือน(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) เอกสารประกอบการขออนุญาตขดุดินถมดิน  

1. ส าเนาทะเบียนบา้น 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
3. ส าเนาโฉนดท่ีดิน  
4. แผนผงับริเวณท่ีประสงคจ์ะท าการขดุดิน  
5. แผนผงัแสดงเขตท่ีดินและท่ีดินบริเวณขา้งเคียง  
6. หนงัสือยนิยอมของผูค้วบคุมงาน  
7. ผูค้วบคุมงานซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

1. ส าเนาทะเบียนบา้น  
2. ส าเนาบตัรประจาตวัประชาชน  
3. ส าเนาโฉนดท่ีดิน  
4. แบบแปลน แผนผงับริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน  
5. หนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน  
6. ส าเนาทะเบียนบา้นและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูใ้หค้วามยนิยอม  
7. เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี)  

 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท  
2. ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท  
3. ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท  
4. ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท  
5. ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้ฉบบัละ 20 บาท  
6. ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บาท 
7. ใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ 5 บาท  
 
 
 
 



ค่าธรรมเนียมการตรวจแปลน  
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น (สูงไม่เกิน 12 ม.) ตร.ม.ละ 0.50 บาท  
2. อาคารสูง 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น (สูงเกิน 12 ม.) ตร.ม.ละ 2 บาท  
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น (สูงเกิน 15 ม.) ตร.ม.ละ 4 บาท  
4. อาคารท่ีมีนา้หนกับรรทุกเกิน 500 กก. ตร.ม.ละ 4 บาท  
5. พื้นท่ีจอดรถ/กลบัรถ ตร.ม.ละ 0.50 บาท  
6. ป้ายคิดตามพื้นท่ี กวา้ง x ยาว ตร.ม.ละ 4 บาท 
7. เข่ือน,ท่อระบายนา้,ร้ัว เมตรละ 1 บาท  
 
 
 
 

 
 

 


