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การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
 
   กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
 สถานที่ให้บริการ 

    ที่ท ำกำร อบต. หนิโคน /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน 
    ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด)  
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 
 

    หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
       ผใูดจะกอสรำงอำคำรตองไดรับใบอนุญำตจำกเจำพนักงำนทองถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำ       
และออกใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่งไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45 วันนับแต่      
วันที่ได้รับค ำขอ  ในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน
ก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครำวครำวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและ       
เหตุจ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

กำรตรวจสอบเอกสำร 
 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำง
อำคำรพร้อมเอกสำร 
 

1 วัน - (องคก์รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตก่อสร้ำง
อำคำร) 

2) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจำรณำเอกสำร
ประกอบกำรขออนุญำต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตก่อสร้ำง
อำคำร) 

3) 

กำรพิจำรณำ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยกำรผังเมืองตรวจสอบ
สถำนที่ก่อสร้ำงจัดท ำผัง

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนทีท่ี่จะขอ
อนุญำตก่อสร้ำง
อำคำร) 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/ 
หน่วยงาน         

ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมำยอ่ืน        
ที่เก่ียวข้องเช่นประกำศ
กระทรวงคมนำคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ
เขตปลอดภัยทำงทหำรฯ 
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

กำรลงนำม/
คณะกรรมกำรมีมติ 
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ
พิจำรณำแบบแปลนและ
พิจำรณำออกใบอนุญำต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมำรับ
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
(น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญำตก่อสร้ำง
อำคำร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ        
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรอง 
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค ำขออนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร           
(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เท่ำต้นฉบับ      

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ทุกหน้ำพร้อม
เจ้ำของที่ดินลงนำม
รับรองส ำเนำ        
ทุกหน้ำกรณีผู้ขอ
อนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของ ที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดินให้
ก่อสร้ำงอำคำร      
ในที่ดิน 

3) 

ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรมหรือ
ใบอนุญำตฯฉบับ
ต่ออำยุหรือ
ใบอนุญำตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) 
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังทีด่ินแนบ
ท้ำย (กรณีอำคำร
อยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

4) 

กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจต้องมี
หนังสือมอบอ ำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ 
30 บำทพร้อม
ส ำเนำบัตร
ประจ ำตัว
ประชำชนส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำนหรือ
หนังสือเดินทำง 
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจ ำตัว
ประชำชนและ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน
ของผู้มีอ ำนำจ    
ลงนำมแทน       
นิติบุคคลผู้รับมอบ
อ ำนำจเจ้ำของที่ดิน 
(กรณีเจ้ำของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

6) 

หนังสือยินยอม        
ให้ชิดเขตท่ีดิน    
ต่ำงเจ้ำของ (กรณี
ก่อสร้ำงอำคำร     
ชดิเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต) 

7) 

หนังสือรับรอง    
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำด       
อยู่ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

8) 

หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น      
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่ใน

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรำยกำร
ประกอบแบบ
แปลนที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

10) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้ำของ
อำคำรชื่ออำคำร
สถำนที่ก่อสร้ำงชื่อ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้ค ำนวณ
พร้อมลงนำม      
ทุกแผ่น          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะอำคำร
พิเศษอำคำรที่
ก่อสร้ำงด้วยวัสดุ
ถำวรและทนไฟ 
เป็นส่วนใหญ่)  
กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีต้องมีกำร
ค ำนวณให้อำคำร
สำมำรถรับ
แรงสั่นสะเทือน 
จำกแผ่นดินไหวได้       

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ตำมกฎกระทรวง
ก ำหนดกำรรับ
น้ ำหนักควำม
ต้ำนทำนควำม
คงทนของอำคำร
และพ้ืนดินที่รองรับ
อำคำรในกำร
ต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว     
พ.ศ. 2540       
ต้องแสดง
รำยละเอียดกำร
ค ำนวณกำร
ออกแบบโครงสร้ำง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่ำค่ำที่
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่ำ fc > 65 ksc. 
หรือค่ำ fc’> 173.3 
ksc. ให้แนบ
เอกสำรแสดงผล
กำรทดสอบควำม
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรอง       
โดยสถำบันที่
เชื่อถือได้วิศวกร      
ผู้ค ำนวณและผู้ขอ
อนุญำตลงนำม 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

12) 

กรณอีำคำรที่เข้ำ
ข่ำยตำม
กฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

คอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่ำที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวงหรือ     
มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ 
จำกสถำบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบกำร        
ขออนุญำต 

13) 

หนังสือยินยอม 
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น       
ผู้ประกอบวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุม
งำน) 

- 1 0 ชุด 
 

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 

14) 

หนังสือยินยอม 
เป็นผู้ควบคุมงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อมส ำเนำ
ใบอนุญำตเป็น         
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงำน) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) 

แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณงำน
ระบบของอำคำร
ตำมกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออก 
แบบระบบไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียและ
กำรระบำยน้ ำทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

21) 

หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสูง
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

 
ค่าธรรมเนียม 
 เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร      

พ.ศ. 2522 
- ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบับละ 20 บำท  
- ใบอนุญำตดัดแปลง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตรื้อถอน ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ ฉบับละ 20 บำท  
- ใบรับรอง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บำท  

 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
- ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบับละ 20 บำท  
- ใบอนุญำตดัดแปลง ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตรื้อถอน ฉบับละ 10 บำท  
- ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย ฉบับละ 10 บำท  

 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อำคำรไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตำงค์  
2. อำคำรไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 12 บำท  
3. อำคำรสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บำท 4. ป้ำย ตร.ม. ละ 4 บำท  

    ส ำหรับประชำชนในเขต อบต. หนิโคน ก่อนด ำเนินกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนต่อเติมหรือ                            
กำรเคลื่อนย้ำยอำคำรต่ำงๆ ในเขต อบต.หนิโคน โปรดติดต่อขออนุญำตได้ที่กองช่ำง อบต.หินโคน 
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บทก าหนดโทษ  
      1. ผู้ใดก่อสร้ำง ดัดแปลง เคลื่อนย้ำยอำคำรโดยเจ้ำของอำคำรไม่ได้รับอนุญำตจำก อบต.หนิโคน หรือผู้ใดก่อสร้ำง
ดัดแปลง รื้อถอนอำคำรให้ผิดไปจำกที่ได้รับอนุญำต ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น ก ำหนดไว้ในใบอนุญำต        
ต้องระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจ ำทั้งปรับ  
       2. ผู้ใดได้รับค ำสั่งจำก อบต.หนิโคน และฝ่ำฝืนค ำสั่งดังกล่ำว นอกจำกต้องระวำงโทษปรับตำมข้อ 1 แล้วยังต้องระวำง
โทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บำท ตลอดเวลำที่ยังฝ่ำฝืน  
       3. ถ้ำเป็นกำรกระท ำเกี่ยวกับอำคำรเพ่ือพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ หรือสำธำรณสุข หรือเป็นกำรกระท ำ
ในทำงกำรค้ำเพ่ือให้เช่ำหรือซื้อขำย หรือจ ำหน่ำย โดยมีค่ำตอบแทน ผู้กระท ำต้อง ระวำงโทษจ ำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 
เป็นสิบเท่ำของโทษที่บัญญัติไว้ ส ำหรับควำมผิดนั้นๆ หรือท้ังจ ำทั้งปรับ  
       4. กำรปลูกสร้ำงโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอำคำร ซึ่งจ ำต้องได้รับอนุญำตนั้นมีก ำหนด ดังต่อไปนี้  
          - ขยำยพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตำรำงเมตร  
          - เปลี่ยนหลังคำ หรือขยำยหลังคำให้ปกคลุมเนื้อที่มำกขึ้นกว่ำเดิม  
          - เพ่ิม ลดจ ำนวน หรือเปลี่ยนเสำ คำน บันได และผนัง 


