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1. ฝายแบบแผนและกอสราง กองชางเทศบาลตําบลหนองแค       วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-2015               (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3637-1048               ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ :  http:// wwwnongKhar.go.th. 

 
 

         

  (1) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล.ชัน้เดียวถึงสองชั้น 

(2) อาคารพาณิฃย ค.ส.ล. ตั้งแตสามชั้นข้ึนไป 

(3) อาคารทาวเฮาท 

(4) บานแถว ค.ส.ล. หรือ บานแถวไม 

(5) รั้วกําแพง 

(6) พ้ืนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ 

(7) ปาย 

(8) ทอระบายน้ํา  รั้ว หรือ กําแพง 

 ซ่ึงถาจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยาย อาคารตองมาติดตอขออนุญาตปลูกสรางอาคารท่ี   กองชาง 

เทศบาลตําบลหนองแค  ในเวลาราชกาพรอมยื่นหลักฐานท่ีจะขออนุญาตปลูกสรางอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินกรณีพ้ืนท่ี 

ของอาคารเกิน  150  ตารางเมตร  ตองใชสถาปนิกเปนผูออกแบบพรอมใบประกอบวิชาชีพ  ระยะเวลาดาเนินการท้ังหมด ไม

เกิน 30 วันทําการ  

หมายเหตุ -  กรณีปลูกสราง   ดัดแปลง   รื้อถอน  หรือ  เคลื่อนยายอาคารกอนไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน 

ทองถ่ิน ตอมาประสงคจะไดใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือนําไปออกเลขบานขอน้ํา - ไฟ เจาพนักงานทองถ่ินอาจ

พิจารณาไมออกใบอนุญาตใหก็ได 

 

 

งานท่ีใหบริการ                     การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค  

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



        

 

 

 

 

       1. ผูขออนุญาตยื่นคํารองขออนุญาตกอสรางอาคาร                         ฝายแบบแผนและกอสราง  

          ตามแบบคําขอ อนุญาตกอสรางอาคาร รื้อถอน ดัดแปลง               กองชางเทศบาลตําบลหนองแค        

(แบบ ข.1) พรอมเอกสาร 

       2. นายตรวจ ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน/ตรวจสอบผังเมือง และตรวจสอบสภาพสาธารณะ  

       3. นายชาง/วิศวกรตรวจพิจารณาแบบ  

       4. เจาพนักงานทองถ่ินพิจารณา คําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

       5. ออกใบอนุญาตกอสราง 

   

 

       ระยะเวลาการพิจารณาออกใบอนุญาตรวม 30  วัน 

 

  

 

 

      1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต   จํานวน 1 ฉบับ 

      2. สําเนาโฉนดท่ีดินหนา-หลัง พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ฉบับ 

      3. กรณีผูขอ ไมใชเจาของตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง     จํานวน 2 ฉบับ        

      4. หนังสือรับรองของผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร จํานวน 2      

         ฉบับ 

      5. หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน สถาปตยกรรม จํานวน  2  ฉบับ 

      6. แผนผังบริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน พรอมรายการคํานวณโครงสราง  จํานวน  2  ฉบบั  

 

 

         

        - คาใบอนุญาตกอสราง  ฉบับละ 20  บาท                                                                 

        - คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร) 

         - อาคารสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตร  ตร.ม. ละ 50 สตางค 

       - อาคารเกินสองชั้นแตไมเกินสามชั้นและสูงเกินสิบสองเมตรแตไมเกินสิบหาเมตร ตร.ม. ละ 2.00 บาท 

       - อาคารสูงเกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบหาเมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 



       - อาคารประเภทรับน้ํานักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหาพันตารางเมตร ตร.ม. ละ 4 บาท 

       - ปาย ตร.ม. ละ 4 บาท 

        - เชื่อมทางหรือทอระบายน้ํา รั้ว กําแพง  เมตรละ  1.00  เมตร 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ฝายแบบแผนและกอสราง กองชางเทศบาลตําบลหนองแค   โทรศัพท: 0- 3637-2015 

หรือ เว็บไซต : http://www.nongkhae.go.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรมการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร , แบบฟอรมใบอนุญาต อ.1 และแบบฟอรมชําระคาธรรเนียม 

 



 

 

                                                                                                                                                แบบ ข. 1 
 

                                                                                                                   รหัสท่ีดิน     

บันทึกรายการตรวจแบบคําขออนุมัติการกอสรางอาคาร – ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนยายอาคาร 

ฝายแบบแผนและกอสราง   (กองชาง)   เทศบาลตําบลหนองแค 

          คํารองเลขที่..........................ลงวันที่............เดือน.................................พ. ศ. ................ 

1.  การตรวจสอบของนายตรวจ     เขตท่ี  (   ) 

     1.1  บริเวณท่ีดินท่ีจะทําการกอสรางอาคารตรงตามแผนผังบริเวณ 

               ท่ีขออนุญาต              ตรง               ไมตรงตองแกไข 

       1.2   เขตทางสาธารณะตดิตอกับท่ีดินกวาง...............เมตร        

     1.3  ชนิดและขนาดของทางระบายนํ้าสาธารณะ............................................................................................................... 

     1.4  ทางสาธารณะอยูในถนนโครงการตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 252 (2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติการผังเมือง 

            พ.ศ.  2518 หรือไม 

                                                  ไมอยู 

                                                  อยูในประเภท                    ขนาดกวาง.......................เมตร 

     1.5  อาคารท่ีขออนุญาตไดกอสรางไปกอนไดรับอนุญาตหรือไม 

                                                  ยังไมไดทําการกอสราง 

                                                  ไดทําการกอสรางไปกอนไดรับอนุญาตและทําการถึง............................................... 

 1.6  ผูขออนุญาตจะตองปฏิบัติตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

     พิจารณาโดยรอบครอบแลว 

                         

                                 (ลงช่ือ).........................................นายตรวจอาคาร เขตท่ี  (     ) 

                               (นายวชิระ  สุกกรี)      นายชางโยธา  7 ว. 

2.  การตรวจสอบของสถาปนิก 

ไดตรวจสอบแบบแปลนแผนผังทางดานสถาปตยกรรมตามกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ผล ปรากฏวา 

                                                  ถูกตอง  ควรอนุญาต 

                                                  ตองแกไข 

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

                                                                    (ลงช่ือ)........................................สถาปนิก 

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

3.  การตรวจสอบของวิศวกรโยธา 



                                                  ถูกตอง  ควรอนุญาต 

                                                   ตองแกไข 

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

                                                                    (ลงช่ือ).......................................วิศวกรโยธา 

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

 

4.   เรียนผูอํานวยการกองชาง  

  ไดตรวจสอบแลว  ถูกตอง  ควรอนุญาต 

                                     ความเห็นอ่ืน............................................................................................................................ 

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

                             

                    (ลงช่ือ)............................................. รก. หัวหนาฝายแบบแผน 

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

 ............../............./............... 

 

5.   เรียน ปลัดเทศบาล 

                                     ควรอนุญาต 

                                     ความเห็นอ่ืน............................................................................................................................ 

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

  

                                         (ลงช่ือ)...........................................ผูอํานวยการกองชาง 

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

 ............./............../................ 

6.   เรียน  เจาพนักงานทองถิ่น (นายกเทศมนตรี) 

                                     ควรอนุญาต 

                                     ความเห็นอ่ืน............................................................................................................................ 

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

  

                                          (ลงช่ือ).............................................ปลัดเทศบาล 



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

 ............./............../.............. 

7.   คําสั่งพนักงานทองถิ่น 

                                     อนุญาต 

                                     คําสั่งอ่ืน.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขออนุญาตกอสรางอาคาร                                                                                                                             แบบ ข.

1 

ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนยายอาคาร                                                                             เลขรับท่ี.......................... 

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

                                                                                                                         ลงช่ือ..........................ผูรับคํารอง                                                            

                                                                                                   เขียนท่ี               สํานักงานเทศบาลตาํบลหนองแค 

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

          ขาพเจา.................................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร 

          เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขท่ี................           ตรอก/ซอย....................................................ถนน............................................  . 

หมูท่ี.........................ตําบล/แขวง..........................................อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด.......................................... 

          เปนนิติบุคคลประเภท................................................................จดทะเบียนเมื่อ................................................................................ 

เลขทะเบียน................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขท่ี.....................ตรอก/ซอย...............................................ถนน................................... 

หมูท่ี.............................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด............................ ............ 

โดย........................................................ผูมีอํานาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต  อยูบานเลขท่ี......................ตรอก/ซอย....................... 

ถนน......................................หมูท่ี..........ตาํบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต..................................จังหวัด.................................. 

          ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต                           ปลูกสรางอาคาร                       ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปน้ี   

ขอ 1.  ทําการกอสรางอาคาร – ดัดแปลง – เคลื่อนยายอาคาร   ท่ีบานเลขท่ี....................................ตรอก/ซอย......................................... 

ถนน...................................................หมูท่ี......................ตําบล/แขวง          …. หนองแค        …   อําเภอ/เขต                   หนองแค 

จังหวัด         สระบุรี              โดย.............................................................................................เจาของอาคาร ในท่ีดินโฉนด เลขท่ี/น.ส.3 

เลขท่ี/ส.ค. 1 เลขท่ี.................................................................................เปนท่ีดินของ.................................................................................. 

ขอ  2.  เปนอาคาร ถาวร/ช่ัวคราว 

          (1) ชนิด.........................................................จํานวน............  หลัง/คูหา เพ่ือใชเปน.............................................. ...................... 

โดยมีท่ีจอดรถ   ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถ    จํานวน....................คัน 

          (2) ชนิด.........................................................จํานวน...........หลัง/คูหา เพ่ือใชเปน.............................................. ........................ 

โดยมีท่ีจอดรถ   ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถ    จํานวน...................คัน 

          (3) ชนิด.........................................................จํานวน.......... หลัง/คูหา  เพ่ือใชเปน............................................ ....................... 

โดยมีท่ีจอดรถ   ท่ีกลับรถ   และทางเขาออกของรถ    จํานวน...................คัน 

            ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณท่ีแนบมาดวยน้ี 

ขอ  3.    มี.....................................................................................................................................................................เปนผูควบคมุงาน 

            มี......................................................................................................................................................................เปนผูออกแบบ 

            มี......................................................................................................................................................................เปนผูคาํนวณ 

ขอ  4.  กําหนดแลวเสร็จใน  365  วัน  นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบอนุญาต 



ขอ  5.  พรอมคําขอน้ี  ขาพเจาไดแนบหลักฐานและเอกสารตาง ๆ มาพรอมดวยแลว 

          (1)  แผนผังบรเิวณ  แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน.....................ชุด ๆ ละ........................แผน               

        (2)  รายการคํานวณ  1  ชุด  จํานวน...........................................แผน (กรณีท่ีเปนอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารท่ีกอสราง 

ดวยวัสดุถาวทนไฟเปนสวนใหญ 

2. 

          (3)  หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร    (กรณีตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต) 

          (4)   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล  ผูขออนุญาตท่ีออก     

ใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

          (5)   หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทน ซึ่งเปนผูดาํเนินการของนิติบุคคล         (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

           (6)   หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จาํนวน.................ฉบับพรอมท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคมุ หรือ วิชาสถาปตยกรรมควบคุม  จํานวน....................ฉบับ 

(กรณีท่ีเปนอาคารท่ีมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชา  วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ   สถาปตยกรรมควบคุมแลวแต   

กรณี) 

           (7)   สําเนาหรอืภาพถายโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส.3 เลขท่ี /ส.ค.1 เลขท่ี..............................จาํนวน...............ฉบับ 

หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน  จํานวน.............ฉบับ 

           (8)   หนังสือแสดงความยินยอมเปนผูควบคุมงาน  ตามขอ 3.  จํานวน..............ฉบับ 

           (9)   สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือวิชาสถาปตยกรรมควบคุของ 

ผูควบคุมงาน  จํานวน.................ฉบับ      (เฉพาะกรณีท่ีเปนอาคารลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณ)ี 

          (10)  เอกสารอ่ืน ๆ     ( ถามี )              สําเนาทะเบียนบาน , สําเนาบัตรประชาชน 

 

                           

(ลงช่ือ)......................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

 

หมายเหตุ               (1)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

                           (2)  ใสเครือ่งหมาย            ในชอง          หนาขอความท่ีถูก 

 

 

 

 



หมายเหตุของเจ้าหน้าที่     

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนญุาตทราบวา่ จะอนญุาตหรือไมอ่นญุาตหรือขยายเวลา ภายในวนัท่ี........เดือน.............. 

...........................พ. ศ....................ผู้ขออนญุาตได้ชําระคา่ธรรมเนียมใบอนญุาต.....................เป็นเงิน..................บาท 

และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน............................เปนเงิน............................................บาท....................สตางค 

รวมท้ังสิ้นเปนเงิน.......................................บาท..................สตางค(............................................................................) 

ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี....................เลขท่ี................ลงวันท่ี.............เดือน.....................................พ.ศ....................... 

ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี......................ฉบับท่ี...............ลงวันท่ี..........เดือน...........................................พ.ศ.............. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบการย่ืนขออนุญาตกอสรางอาคาร – ดัดแปลงอาคาร หรอื เคล่ือนยายอาคาร 

 

         (ลงช่ือ)......................................................ผูขออนุญาตกอสราง 

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

.                                                       (ลงช่ือ).....................................................นายชาง – นายตรวจเขต                      

                    (นายวชิระ    สุกกรี) นายชางโยธา  7 ว. 

ขีดถูก 

ในชอง 

 เอกสารหลักฐาน หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.   แบบคําขออนุญาตตามกฎกระทรวง (ข.1) 

2.   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ผูขออนุญาต 

3.   หนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล) 

4.   สําเนาโฉนดท่ีดิน หรือสําเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน 

5.   หนังสือรับรองใหกอสรางอาคารในท่ีดิน กรณผีูขออนุญาตไมใชเจาของท่ีดิน 

      พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของเจาของท่ีดิน 

6.   สําเนาหนังสือสญัญาเชาท่ีดิน (ถามี) 

7.   ใบมอบอํานาจติดอากรแสตมป เซ็นช่ือรับรองถูกตอง 

8.   หนังสือยินยอมกอสรางผนังรวมกัน พรองสําเนาบัตรประชาชนของเจาของ 

      อาคารขางเคียง 

9.   หนังสือยินยอมใหกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน พรองสําเนาบัตรประชาชน    

     เจาท่ีขางเคียง 

10. แบบแปลนอาคารท่ีขออนุญาต  5  ชุด ๆ ละ........................แผน 

11. รายการคํานวณ  1  ชุด  (กรณีเปน  ค.ส.ล.  เปนสวนใหญ) 

12. หนังสือรับรองผูออกแบบ (สถาปนิก) พรอมใบประกอบวิชาชีพ (กรณีอาคาร 

      สูงตั้งแตสี่ช้ันหรือตั้งแตสิบสองเมตรข้ึนไป) 

13. หนังสือรับรองผูทํารายการคํานวณ (วิศวกร)พรอมใบประกอบวิชาชีพ 

14. หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน (น 4) เจาของ / วิศวกร / สถาปนิก 

15. หนังสือรับรองวาจะรับผิดชอบความเสยีหายขางเคยีง เน่ืองจากการกอสราง อาคาร 

16. หนังสือยินยอมของผูควบคุมงานบอบําบัดนํ้าเสีย 

17. เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)................................................................................ 

18. เอกสารแสดงคาประสิทธิภาพพลังงานของอาคาร (รายละเอียดในบทท่ี 4) 

      (เพ่ิมเติม) 

.....ถูกตอง....ไมถูกตอง      

    ถูกตอง....ไมถูกตอง 

    ถูกตอง....ไมถูกตอง 

    ถูกตอง....ไมถูกตอง 

 

.....ถูกตอง....ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง....ไมถูกตอง 

. 

....ถูกตอง....ไมถูกตอง 

 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

.....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

 

....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

....ถูกตอง... ไมถูกตอง 

 



ใบนัดหมายตรวจสอบสถานที่กอสรางอาคาร 

 

สําหรับเจาหนาที่ 

 

คํารองขอกอสรางอาคาร............................................................................................................................... 

เลขท่ี........................รับ  วันท่ี............เดือน......................................   พ. ศ.......................นัดหมายรบัเจาหนาท่ีไปตรวจ 

สอบสถานท่ี กอสราง อาคาร ในวันท่ี................. เดือน........................................ พ. ศ .......................เวลา      10.00    น. 

 

                                                     (ลงช่ือ).......................................................เจาหนาท่ีผูรับคํารอง 

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

                                                                          

 

 

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

 

สําหรับผูขออนุญาต 

 

                                             วันนัดหมาย..........................................................เวลา       10.00    น. 

                                             ขาพเจาไดรับทราบการนัดหมายตรวจสอบสถานท่ีกอสรางแลว 

 

                                                (ลงช่ือ)......................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร – ดัดแปลง 

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

                                                               

 

 

หมายเหตุ 

 

โปรดนําใบนัดไปดวยทุกครั้ง  เมื่อไปติดตอเก่ียวกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร 

 



แผนท่ีเขตควบคมุการขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร  (ในเขตเทศบาล ) 
กองช่างเทศบาลตําบลหนองแค 

 
เขตควบคุมการปลูกสรางอาคาร ท่ี     

                                                                  รหสั ท่ีดิน 

                                                     

                                                                     ชําระภาษีแลว 

          ยังไมไดระภาษีแลว 

  

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

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

                                                                                                    เจาหนาท่ีแผนท่ีภาษี (กองคลัง) 
 

         



รายการตรวจสถานที่ที่ขออนุญาตการกอสรางอาคาร – ดัดแปลงอาคาร - เคลื่อนยายอาคาร 

 
เจาของอาคาร......................................................................................................................................................................... 

สถานท่ี   โฉนดท่ีดินเลขท่ี                                 ตรอก/ซอย........................................ถนน................................................... 

เปนอาคารชนิด......................................................จํานวน.........................หลัง/คูหา    เพ่ือใชเปน........................................ 

ตรวจสถานท่ีเมื่อ...................................................................เวลา      10.00    น. 

ผูช้ีสถานท่ีขออนุญาตกอสรางอาคารใหตรวจ เปน                เจาของอาคาร               (ผูขออนุญาต) 

 

บันทึกการตรวจสถานท่ี 

1.   ขนาดของท่ีดินถูกตองตามผังบริเวณท่ีขออนุญาตหรือไม               ถูกตอง               ไมถูกตอง 

2.   ตําแหนงและหมายเลขของหมุดโฉนดท่ีดินถูกตองตรงตามผังบริเวณหรือไม        ถูกตอง               ไมถูกตอง 

3.   เขตทางสาธารณะติดตอกับท่ีดินกวาง.......................................เมตร 

      ชนิดของถนน       คอนกรีต         ลาดยาง         ลูกรัง     ผิวจราจรกวาง..................................................เมตร 

4.   ขนาดและขนาดของทางระบายนํ้าสาธารณะ.................................................................................................................. 

      ท่ีรองรับการระบายนํ้าจากอาคาร 

5.   ระดับดินโดยเฉลี่ยอยูระดับต่าํหรือสูงกวาระดับถนนทางสาธารณะ.............................................................................. 

6.   อาคารท่ีขออนุญาตไดกอสรางไปแลวหรือไม              สรางไปแลว                ยังไมไดสราง 

7.   อาคารท่ีกอสรางไปแลว รุกล้าํหรือไมรุกล้าํท่ีสาธารณะ หรือท่ีเอกชน               รุกล้ํา                  ไมรุกล้ํา 

      รุกล้ํากวาง......................................เมตร  ยาว............................................เมตร 

 

 

 

                                 (ลงช่ือ)..................................................ผู้ตรวจสถานท่ี นายชา่ง - นายตรวจเขต                                                                

                                                                 (นายวชิระ   สุกกรี) 

                                                                  นายชางโยธา  7 ว.                                         

                               วนัท่ี................เดือน .............................................................. พ. ศ ................ 

 

 



คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง – ดดัแปลง หรือ เคลื่อนยายอาคาร 

 

 

1.   อาคารสูงไมเกินสองช้ัน หรือ สูงไมเกินสิบสองเมตร  พ้ืนท่ีรวม...................................................................ตารางเมตร 

      ตารางเมตรละ  0.50  บาท  เปนเงิน.............................................บาท 

2.   อาคารสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือ สูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร พ้ืนท่ีรวม................................  

      ...........................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  2.00  บาท   เปนเงิน...................................................บาท 

3.   อาคารสูงเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบหาเมตร   รวมพ้ืนท่ี...................................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4.00  บาท 

      เปนเงิน....................................................บาท 

4.   อาคารประเภทรับนํ้าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร รวมพ้ืนท่ี................................ 

      ........................ตารางเมตร  ตารางเมตรละ  4.00  เมตร  เปนเงิน..........................................บาท 

5.   พ้ืนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถและทางออกของรถ  พ้ืนท่ีรวม....................................ตารางเมตร ตารางเมตรละ   0.50   บาท 

      เปนเงิน........................................บาท 

6.   ปาย  พ้ืนท่ี........................................ตรารงเมตร ตารางเมตรละ     4.00    บาท    เปนเงิน.....................................บาท 

7.   เช่ือมทาง หรือทอระบายนํ้า  รั้ว หรือกําแพง  ยาว...............................มตร  เมตรละ  1.00  บาท  เปนเงิน..................... 

      ......................................บาท 

8.   คาใบอนุญาต  เปนเงิน      20.00   บาท 

 

 

 รวมเปนคาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนกอสรางอาคาร – ดัดแปลง หรือ เคลื่อนยายอาคาร 

                                             

เปนเงินท้ังสิ้น.............................................................บาท 

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

                                                (ลงชื่อ)............................................ผูคิดคาธรรมเนียม นายชาง-นายตรวจเขต           

                                                       ( นายวชิระ    สุกกรี ) 

                                                                   นายชางโยธา 7 ว. 

                                                           

                                                    

 



( ๗ ) 

หนังสือรับรองวาจะรับผิดชอบความเสียหายขางเคียง  เนื่องจากการกอสรางอาคาร – ดัดแปลง 

                                                                                 

                                                                                                            เขียนท่ี                สาํนกังานเทศบาลตาํบลหนองแค 

 วนัท่ี...............เดือน...............................................พ. ศ ........................ 

 

เรียน    นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลหนองแค 

 

                     เน่ืองด้วยข้าพเจ้า..................................................................ตัง้บ้านเรือนอยูบ้่านเลขท่ี...................หมูท่ี่........... 

ถนน.......................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต......................................จงัหวดั....................  

ขอปลกูสร้างอาคาร...........................................................จํานวน.............หลงั/คหูา  ตรอก/ซอย........................................... 

ถนน.................................................ตําบล/แขวง       หนองแค         อําเภอ/เขต            หนองแค         จงัหวดั        สระบรีุ 

 ในการก่อสร้างครัง้นี ้ข้าพเจ้าจะรับผิดชอบทกุ ๆ   กรณี  ถ้าการก่อสร้างรุกลํา้ท่ีดินข้างเคยีง  และถ้าการ 

ก่อสร้างทําให้อาคารข้างเคยีงได้รับความเสยีหาย         ข้าพเจ้าจะทําการซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีดีเหมือนเดิมหรืชดใช้ราคาตามมลูคา่แหง่

ความเสยีหายนัน้ 

 

 

                               

                                    (ลงช่ือ)..................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

 

             (ลงช่ือ)...................................................พยานของผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

 

             (ลงช่ือ)..................................................พยานของผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

 

 



( ๘ ) 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามมาตรา  29 

(แบบใบขอรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร – ดัดแปลง – หรือเคลื่อนยายอาคา 

                                                                               เขียนท่ี          สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแค 
 วันท่ี......................เดือน.....................................พ. ศ........................... 

          โดยหนังสือฉบับน้ี ขาพเจา............................................................               ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคมุตามกฎหมาย  วาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ตามกฎหมายวา 

วิชาชีพสถาปตยกรรมประเภท........................................สาขา...........................................แขนง.......................................... .................. 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน........................................... ...................และขณะน้ีไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว 

อายุ....................ป  สญัชาติ........................อยูบานเลขท่ี........................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................... 

หมูท่ี..................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด........................................... ................ 

โทรศัพท............................................ท่ีทํางาน....................................................................................................................... ................... 

ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคํารองขอใบอนุญาตของ.......................................................................................................... ................... 

เพ่ือทําการ        กอสรางอาคาร       ท่ีบานเลขท่ี..........ตรอก/ซอย........................................ถนน........................................... ............ 

หมูท่ี..........ตําบล/แขวง                หนองแค             อําเภอ/เขต                    หนองแค               จังหวัด              สระบุร ี

เปนอาคาร 

         (1.)  ชนิด..................................................................จํานวน.............หลัง/คูหา   เพ่ือใชเปน........................................ ............... 

         โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว..........................................................มท่ีีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ จํานวน................คัน 

         (2.)  ชนิด..................................................................จํานวน.............หลัง/คูหา  เพ่ือใชเปน......................................... ................. 

         โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว..........................................................มท่ีีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ จํานวน............... คัน 

         (3.)  ชนิด..................................................................จํานวน.............หลัง/คูหา  เพ่ือใชเปน........................................... ............. 

         โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว..........................................................มท่ีีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถ จํานวน................คัน 

                ตามแผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบ และรายการคาํนวณท่ียื่นขอใบอนุญาตไว ตามแบบ ข.1/ข.2 

          ลงวันท่ี..............เดือน....................................พ. ศ ..........................................จนกวาจะทําการกอสรางอาคารแลวเสร็จ 

  เพ่ือเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญ 

                        (ลงช่ือ)..........................................................ผูควบคุมงานกอสรางอาคาร 

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

                              (ลงช่ือ)..........................................................ผูยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

                                                   (ลงช่ือ)..........................................................พยานผูยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

                                                   (ลงช่ือ)..........................................................พยานผูยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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



( ๙ ) 

หนังสือยินยอมของผูควบคุมงานบอบําบัดน้ําเสีย 

 

                                                                                                          เขียนท่ี           สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแค 

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

 

              โดยหนังสือฉบับน้ี................................................................................................................เปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรรมควบคมุ/ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ประเภท..............................................สาขา............................... .................... 

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.............................................. ........................................ ........................................ ........................................ 

 ขอรับรองวา ขาพเจาเปนวิศวกร สถาปนิก ผูควบคมุการกอสราง ยนิยอมเปนผูควบคุมการกอสรางและตรวจสอบการกอสราง    ให

ถูกตองตามแบบแปลนและรายการกอสราง  ตามหัวขอตอไปน้ี 

 

  บอเกราะและบอซึม (สําหรับหองนํ้า  สวม  ภายในอาคาร) 

  บอบําบัดนํ้าท้ิงในครัวเรือน  ใชเปนบอกรองกอนระบายลงทางสาธารณะ (สําหรับอาคารพักอาศัยขนาดเล็ก) 

  บอดักไขมัน บอดักขยะ บอบําบัดขนาดเล็ก (สาหรับอาคารพาณิชย รานคา สํานักงาน ฯลฯ) 

  บอบําบัดนํ้าเสียรวม ชนิดเปด บําบัดโดยวิธีธรรมชาติ (สําหรับหมูบานจัดสรร อาคารขนาดใหญ โรงงาน ฯลฯ) 

  บอบําบัดนํ้าเสียรวม ชนิดเปด บําบัดโดยวิธีเครื่องบําบัด (สําหรับอาคารขนาดใหญ อาคารพิเศษ เขน อาคารชุด 

  โรงแรม แฟลต หอพัก ฯลฯ) 

  บอบําบัดนํ้าเสียชนิดออกแบบเปนพิเศษ (สําหรับโรงงานท่ีมีมลภาวะ ชุมชนขนาดใหญ สโมสร ตลาดสด ฯลฯ) 

 ของ................................................................................ชนิดอาคาร..................................................................... ........................ 

 ปลูกสรางท่ี     โฉนดเลขท่ี...........................ตรอก/ซอย.................................. ถนน............................................ ........................ 

 ตําบล/แขวง                 หนองแค              อําเภอ/เขต                 หนองแค                จังหวัด           สระบุร ี

 ตามใบคํารอง(ข.1) เลขท่ี..................ลงวันท่ี.............เดือน......................................พ. ศ. ........................................................... 

               และตามใบอนุญาต(อ.1) เลขท่ี......................ลงวันท่ี.........เดือน...........................................พ .ศ. ..................... .. ...................  

 เมื่อกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว  ขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนหลกัฐาน 

 

  

                                                               (ลงช่ือ.....................................................เจาของอาคาร / วิศวกร  / ผูควบคุมงาน 

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

                                                               (ลงช่ือ).....................................................ผูขออนุญาตกอสรางอาคาร 

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

 

 

 

 

 

 



หนังสือยินยอมใหทําการกอสรางอาคารในท่ีดิน 

 

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

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

                     ขาพเจา...................................................................................................ตั้งอยูบานเลขท่ี.................................. ....................  

หมูท่ี................................ ถนน................................................................ ตรอก / ซอย......................................................... ........................... 

ตําบล / แขวง ...........................................อําเภอ / เขต.................................................จังหวัด. ............................................ ........................ 

โฉนดเลขท่ี ...................................... เลขท่ีดิน.......................................ซึ่งมีท่ีดินตั้งอยู ณ................................................... ............................. 

หมูท่ี................ถนน.................................................ตรอก / ซอย ........................................ ตําบล...................................... .......................... 

อําเภอ.................................................จังหวัด..............................................  

ยินยอม............................................................................................ ……….................................ทําการกอสรางอาคาร ในท่ีดินโฉนดดังกลาว  

ในเน้ือท่ี............................................................................................................................................................ ตารางเมตร มีขนาดท่ีดิน ดังน้ี  

ทิศเหนือ              ยาว................................................................   เมตร จด.............................................................................. ................. 

ทิศใต                   ยาว...............................................................  เมตร จด............................................................................. .. ................ 

ทิศตะวันออก       ยาว................................................................    เมตร จด............................................................................. .. ................ 

ทิศตะวันตก         ยาว.................................................................... เมตร จด............................................................................ .. ................ 

                    ขาพเจาไดยินยอมให.........................................................................................กอสรางอาคาร  ในท่ีดินดังกลาว เพราะเปน

.............................และไดแนบ..................................................มาดวยแลว    (ถาเปนผูเชาใหแนบ สัญญาเชาท่ีดินหรือถามีหนังสือแสดงสิทธิอยาง

อ่ืนก็ใหแนบมาดวย)  

                    พรอมน้ีขาพเจาไดแสดงแผนผังโฉนดท่ีดินและเขตท่ีดิน      (มาตราสวนไมเล็กกวา ๑๒,๐๐๐)    ท่ียินยอมให

......................................................................... กอสรางอาคาร ไดไวดานหลังหนังสือน้ีแลว  

                       

                 (ลงช่ือ)......................................................ผูถือกรรมสทิธท่ีดิน 

 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 

 (ลงช่ือ).......................................................พยาน 

 

               ขาพเจาขอรับรองวา ลายมือช่ือหรือลายพิมพน้ิวมือขางบนน้ีเปนผูถือกรรมสิทธ์ิท่ีดินโฉนดดังกลาวขางบน จริง 

 

           (ลงช่ือ).......................................................ผูขออนุญาต 

                                                             (ลงช่ือ).......................................................พยาน 

   (ลงช่ือ).......................................................พยาน 

 

 

 

คําเตือน หนังสือรับรองการกอสรางอาคารน้ี หามมีการขูด ลบ ขีด ฆา ไมวากรณีใด ๆ เวนแตผูถือกรรมสิทธ์ิจะรับรองการขีด ฆา น้ันเปนลาย

ลักษณเฉพาะแหงไว 

 



หนังสือยินยอมใหทําการกอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน 
 

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

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

เรียน  นายกเทศมนตรตีําบลหนองแค 

 

  ขาพเจา.................................................................................อยูบานเลขท่ี..................................................... .................... 

ถนน………………………......................................หมูท่ี..................................ตําบล...............................................อําเภอ....................................... 

จังหวัด………………………………………………..................................................... เปนเจาของอาคาร ครอบครองท่ีดิน  โฉนด / น.ส.3 / น.ส.3 ก  

เลขท่ี………………………...................................ถนน……………………………….........................ตําบล…………………………………….............................. 

อําเภอ.........................................................................จังหวัด........................................................................................... .......................... 

ยินยอมให นาย / นาง /นางสาว.....................................................................อยูบานเลขท่ี.............................................. ............................. 

ถนน...........................................................หมูท่ี.....................ตําบล......................................อําเภอ.............................. ............................ 

จังหวัด.............................................................................................................ซึ่งเปนเจาของ    ครอบครองท่ีดิน   โฉนด / น.ส.3 / น.ส.3 ก 

เลขท่ี……………………………….........................ถนน..................................................................ตําบล................................................................ 

อําเภอ…………………………………………......................จังหวัด……………………………………………………………….……………………………………………… 

กอสรางอาคารชิดแนวเขตท่ีดินซึ่งเขตท่ีดินตดิตอกับขาพเจาได        โดยอาคารท่ีจะกอสรางน้ันจะตองไดรับอนุญาตจากเทศบาลตําบลหนองแค   

ใหทําการกอสรางไดตาม พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และเจาของอาคารยินยอมใหขาพเจาใชผนังรวม  เมื่อขาพเจาประสงคจะปลูกสราง

อาคาร   

 

                              เพ่ือเปนหลักฐานขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญั 

      

 

                      (ลงช่ือ)..............................................เจาของท่ีดินผูยินยอมให 

                  (…………………………...........) ปลูกสรางอาคารชิดแนวเขตท่ีดิ 

                                                               (ลงช่ือ)…………………………….............เจาของอาคาร                          

                                                                        (……..…………………………...) 

                   (ลงช่ือ)……………………………………... พยาน 

                 (…………………………………...) 

                                                                  (ลงช่ือ)……………………………………..............พยาน 

                   (…………………………………...........) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 

 

ท่ี  สบ ๕๒๑๐๔ /                                                                                                              แบบ น. ๑ 

                                                                                 สํานักงานเทศบาลตําบลหนองแค                                                                                             

                                                                               วันท่ี           เดือน     กรกฎาคม     พ.ศ.       ๒๕๕๘                                                                               

เรื่อง    แจงการออกใบอนุญาตกอสราง / ดัดแปลง / รื้อถอน / เคลื่อนยายอาคาร / ใชหรือเปลี่ยนแปลงการใช 

เรียน   นายบัญชา  กีบุญมี                                                                                                                             

อางถึง   คําขออนุญาต                กอสรางอาคาร                ตามแบบ               ข.              ๑ 

ลงวันท่ี            กรกฎาคม         พ.ศ.       ๒๕๕๘ 

          ตามคําขออนุญาต                      กอสรางอาคาร                                                              ของทาน  เจา

พนักงานทองถ่ิน 

ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร    พ.ศ.     ๒๕๒๒   แลว     จึงใหทานไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ    อ.              

๑                             ไดท่ี                       กองชางเทศบาลตําบลหนองแค 

กอนรับใบอนุญาต  ทานตองชําระคาธรรมเนียม   ดังตอไปนี้ 

(๑)  คาธรรมเนียมใบอนุญาต           กอสรางอาคาร          เปนเงิน              ๒๐.๐๐            บาท 

(๒)  คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน    ๓๙.๐๐      บาท           -           สตางค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๕๙.๐๐   บาท   -  สตางค (หาสิบเกาบาทถวน) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และใหทานไปขอรับภายใน       ๓๐    วัน     นับแตวันท่ีไดรับหนังสือนี้   มิฉะนั้น 

จะถือวาทานไมประสงคจะขอรับใบอนุญาตตามท่ี        ไดยื่นขออนุญาตไว     หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตอีกจะตอง

ดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม 

     ขอแสดงความนับถือ 

      

                                                       (ลงชื่อ)............................................... 

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

                                                         ตําแหนง.........................................    

                                                                      เจาพนักงานทองถ่ิน 

 

     ปดคําสั่ง  ณ  อาคารหรือบริเวณท่ีตั้งอาคารท่ีทําการ.........................................................................อาคาร 

          เม่ือวันท่ี.......................เดือน.............................................พ.ศ. ...................... 

 

หมายเหตุ   ในการติดตอขอรับใบอนุญาต เพ่ือความสะดวกโปรดนําหนังสือ ฉบับนี้ไปดวย 



(2) 

 

 

     สง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน   เม่ือวนัท่ี..................เดือน................................พ.ศ. ....................... 

          ตามใบรับเลขท่ี.....................ลงวนัท่ี........................เดือน.................................พ.ศ.................... 

     สง่ให้ผู้ รับหนงัสือโดยตรงเม่ือวนัท่ี......................เดือน.................................พ.ศ. ..................... 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)................................................. 

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

                          เจ้าหน้าท่ีผู้สง่หนงัสือ 

                                                           

                                                            (ลงช่ือ)................................................. 

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

     ผู้ รับหนงัสือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิข้ันตอนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีทั่วไป) 

 

      
                                                       
 
แจงแกไข                                                           

  (2)  

แกไขแลว                                      
 (6)              

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                           

                                                                                          
                                                                   

                                                                                                     
                                                                                                                                

                                                                      
 

                                                                                                      

                                                                                      

                                                                                                                                                                                           

                                                    
                                                                              
                                                       
                                                           
                            แจงจายคาธรรมเนียม                

1.ผูขออนุญาตเตรยีมหลักฐาน 

  1. สาํเนาบตัรประชาชน                                     1 ฉบบั 

  2. สาํเนาทะเบียนบาน                                       1 ฉบับ 

  3. สาํเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก/น.ส.3/ส.ค.                  1 ฉบบั 

  4. แบบแปลน                                                   5 ชดุ 

  5. วิศวกรคํานวณ                                              1 ชุด 

  6. วิศวกรคุมงาน                                               1 ชุด 

  7. สถาปนิกคุมงาน                                             1 ชดุ 

  8. สถาปนิกออกแบบ                                          1 ชดุ 

  9. รบัรองชดิเชต/ผนังรวมกัน/ยินยอมปลูกสรางในที่ดิน  1 ชุด                   

2. ยื่นเอกสารกับงานธุรการขออนุญาตปลูกสราง อาคาร (แบบ ข.1)  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

4. ผูขออนุญาตมารับเอกสารหรือแบบแปลนกลับไป   แกไข 

   มาใหมและสงเรื่องใหชางตรวจ 

(ระยะเวลา  6 วัน) 

3.ชางควบคุมเขตตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/ตรวจสอบภาษี   

   พิจารณาแบบแปลนที่ยื่นมา (ถาเอกสารไมครบหรือแบบไมถูก)แจงผู 

   ขออนุญาตมารบัเอกสารหรือแบบแปลนกับไปแกไขมาใหม 

(ระยะเวลา  2+6+2=10  วัน) 

5. ชางควบคุมเขตตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาเอกสาร - แบบแปลน    

   ถูกตองและสงเรื่องใหวิศวกรตรวจสอบแบบและรายการคํานวณ  

(ระยะเวลา  4  วัน) 

6. วิศวกร/สถาปนิก/ ตรวจสอบแบบแปลนและรายการคํานวณ 

    หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางอาคารพิจารณา 

(ระยะเวลา  4  วัน) 

7. ผูอํานวยการกองชาง ตรวจ – แบบแปลน – ลงนามเอกสารแบบ ข.1 

(ระยะเวลา  2  วัน) 

8. ปลัดเทศบาลหนองแค   ลงนาม – แบบแปลน - เอกสารแบบ ข.1   

(ระยะเวลา  2  วัน) 
9. เจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี) ลงนาม  

     แบบแปลน – เอกสารแบบ ข.1– ใบอนุญาต 

(ระยะเวลา  4  วัน) 



  (1)                                                                                                           
      (1)  
                                                                                                   

                                           จายคาธรรมเนียมแลว                                                                                                                                                  
                                                                                           

 

 

แผนภูมิข้ันตอนการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีนิติบุคคล) 

 

      
                                                           

 
แจงแกไข        
  (2)                                                                                                                
แกไขแลว   

           (6)                                                                                                                                                       

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                         
                                                                                                         

                                                                                        

                                                                       

                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                

                                                                           

                                                                                                                  

                                                                                      

 

11. ผูขออนุญาตมาชาํระคาธรรมเนียมนําใบเสร็จใหงานธุรการ 

(ระยะเวลา  1  วัน)  

10. งานธุรการแจงผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียม  

(ระยะเวลา  1+1=2  วัน) 

12. รับใบอนุญาตกับงานธุรการ   

                 (ระยะเวลา  1  วัน)  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น  30  วัน 

1.ผูขออนุญาตเตรยีมหลักฐาน 

  1. สาํเนาบตัรประชาชน/ สําเนาทะเบียนบาน            2 ฉบับ 

  2. สาํเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก/น.ส.3/ส.ค                   1 ฉบับ                                                                                                         
  3. หนังสือมอบอํานาจ/หนังสือจดทะเบียน ฯ               2 ชดุ 

  4. แบบแปลน                                                   5 ชดุ 

  5. วิศวกรคํานวณ                                              1 ชุด 

  6. วิศวกรคุมงาน                                               1 ชุด 

  7. สถาปนิกคุมงาน                                             1 ชดุ 

  8. สถาปนิกออกแบบ                                          1 ชุด 

  9. รบัรองชดิเชต/ผนังรวมกัน/ยินยอมปลูกสรางในที่ดิน  1 ชุด                   

2. ยื่นเอกสารกับงานธุรการขออนุญาตปลูกสราง อาคาร (แบบ ข.1)  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

4. ผูขออนุญาตมารับเอกสารหรือแบบแปลนกลับไป   แกไข 

   มาใหมและสงเรื่องใหชางตรวจ 

(ระยะเวลา  6 วัน) 

3.ชางควบคุมเขตตรวจสอบเอกสารโฉนดที่ดิน/ผังเมือง/ตรวจสอบภาษี   

   พิจารณาแบบแปลนที่ยื่นมา (ถาเอกสารไมครบหรือแบบไมถูก)แจงผู 

   ขออนุญาตมารับเอกสารหรือแบบแปลนกับไปแกไขมาใหม 

(ระยะเวลา  2+6+2=10  วัน) 

5. ชางควบคุมเขตตรวจสอบตรวจสอบพิจารณาเอกสาร - แบบแปลน    

   ถูกตองและสงเรื่องใหวิศวกรตรวจสอบแบบและรายการคํานวณ  

(ระยะเวลา  4  วัน) 

6. วิศวกร/สถาปนิก  ตรวจสอบแบบแปลนและรายการคํานวณ 

    หัวหนาฝายแบบแผนและกอสรางอาคารพิจารณา 

(ระยะเวลา  4  วัน) 

7. ผูอํานวยการกองชางตรวจ – แบบแปลน – ลงนามเอกสารแบบ ข. 

(ระยะเวลา  2  วัน) 

8. ปลัดเทศบาลหนองแค  ลงนาม – แบบแปลน - เอกสารแบบ ข.1   

(ระยะเวลา  2  วัน) 



                                                                                                      

                                                                                        

                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       
                                                                                   แจงจายคาธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

(1)                                                                                 

                

(1)                                                                   
                                            จายคาธรรมเนียมแลว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                      

คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

1.ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค    วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-2015                  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3637-1048         ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ : http:// www.nongKhar.go.th. 

 

 
 

       ผูท่ีมีความประสงคจะถมดินจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ

วิธีการและเง่ือนไข ดังนี้ 

  1. ผูประกอบการเอกชน บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ท่ีมีเอกสารจดทะเบียนประกอบท่ีถูกตองตามกฎหมาย 

  2. ผูขอรับใบอนุญาตตองมีสถานท่ี เครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนอุปกรณพรอมท่ีจะดําเนินการ 

  3. ผูประกอบการจะเสนอชื่อผูควบคุมงาน ซ่ึงจะตองเปนผูมีคุณสมบัติ วุฒิการศึกษาไมตํากวาระดับประกาศนียบัตร 

     วิชาชีพชางโยธาหรือชางกอสราง 

  4. ผูขอรับใบอนุญาต จะตองเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินการเอง

ทุกเรื่อง และรับผิดชอบออกคาใชจายเองท้ังหมด 

9. เจาพนักงานทองถ่ิน (นายกเทศมนตรี) ลงนาม  

     แบบแปลน – เอกสารแบบ ข.1– ใบอนุญาต 

(ระยะเวลา  4  วัน) 

10. งานธุรการแจงผูขออนุญาตมาชําระคาธรรมเนียม  

(ระยะเวลา  1+1=2  วัน) 

11. ผูขออนุญาตมาชาํระคาธรรมเนียมนําใบเสร็จใหงานธุรการ 

(ระยะเวลา  1  วัน) 

12. รับใบอนุญาตกับงานธุรการ   

                 (ระยะเวลา  1  วัน)  รวมระยะเวลาท้ังสิ้น  30  วัน 

งานท่ีใหบริการ                     การแจงถมดิน 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค 

 
ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 



  5. ผูขอรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเง่ือนไข ขอตกลงเอกสารหรือสัญญาท่ีทําไวองคหารบริหารสวนตําบลโนนธาตุ   

     ทุกประการ 

 

 

 

 

 

  1. ขอรับคําขออนุญาตจากกองชาง                                                   ฝายแบบแผนและกอสราง   

  2. นําเอกสารตามหลักฐานยื่นประกอบคําขออนุญาต                                 กองชางเทศบาลตําบลหนองแค                                                                                                          

  3. นําเจาหนาท่ีออกตรวจสถานท่ี 

  4. เจาหนาท่ีตรวจสอบหลักฐาน 

  5. ออกใบอนุญาต 

  6. ผูยื่นคําขออนุญาตชําระคาธรรมเนียม 

 

 

 

 

               1. ข้ันตอนในการตรวจสถานสถานท่ีถมดิน    จํานวน  1  วัน 

2. ข้ันตอนในการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานๆในการพิจารณาใบอนุญาต จํานวน  3  วัน 

3. ข้ันตอนในการตรวจสอบแบบแปลนตางๆ    จํานวน  2  วัน 

4. ข้ันตอนในการออกใบอนุญาต     จํานวน  1  วัน 

   รวมระยะเวลาการพิจารณาอนุญาต รวม 7 วัน 

 

 

 

 

 

1. แผนผังบริเวณท่ีจะทําการถมดิน และแผนผังบริเวณท่ีแสดงเขตท่ีดิน และทีดินบริเวณขางเคียง  

พรอมท้ังวิธีการถมดิน        จํานวน  2  ฉบับ 

 2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบานของผูแจง  จํานวน  2  ฉบับ 

 3. สําเนาหรือหนังสือการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีแจงเปนนิติบุคคล)   จํานวน  2  ฉบับ 

 4. หนังสือมอบอํานาจ สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

 (กรณีการมอบอํานาจใหผูอ่ืนแจงแทน)      จํานวน  2  ฉบับ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 



 5. รายการคํานวณ       จํานวน  2  ฉบับ 

 6. หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณการถมดิน พรอมสําเนาบัตรอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีงานมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ) จํานวน 2  ฉบับ 

 7. สําเนาโฉนดท่ีดินเลขท่ี /น.ส.3 เลขท่ี /ส.ค.1 ท่ีจะทําการถมดินถายสําเนา 

หนาหลังเทาฉบับจริง        จํานวน  2  ฉบับ 

 8. หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน สําเนาบัตรประจําประชาชน สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซ่ึงแสด

วัตถุประสงคและผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล เจาของท่ีดินท่ีหนวยงานท่ีมีอํานาจสําเนาบัตรบัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูจัดการหรือผูแทนนิติบุคคลเจาของท่ีดิน  จํานวน 2  ฉบับ 

 9. หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู

ควบคุม(เฉพาะกรณีท่ีงานลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) จํานวน  2  ฉบับ 

        10. เอกสารและรายละเอียดอ่ืนๆ      จํานวน  2  ฉบับ 

 

 

คาธรรมเนียมใบแจงการถมดิน  ฉบับละ 500  บาท 

 

 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค   โทรศัพท: 0-3637-2015 

หรือ เว็บไซต : http:// www.nongKhar.go.th. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 

ตัวอยางแบบฟอรม : ใบแจงการถมดิน , ใบรับแจงการถมดิน , ระยะเวลาการถมดิน 

 

http://www.nongkhar.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ใบแจ้งการขุดดนิ/ถมดิน ตามพระราชบัญญัต-ิ  

 การขุดดินและถมดนิ  พ.ศ. 2543                                        

 
         เขียนท่ี…................................................. 

                                                                                วนัท่ี............เดือน.........................................พ.ศ....................  

                       ข้าพเจ้า.............................................................................................เป็นบคุคลธรรมดา/นิติบคุคล 

อยูบ้่านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................หมูท่ี่................... 

ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต...........................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์

........................โทรศพัท์.......................................... 

                       มีความประสงค์จะทําการขดุดิน/ถมดิน  ลกึ/สงู..........เมตร  พืน้ท่ีปากบอ่/ดินถม..............ตารางเมตร 

ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1เลขท่ี.................หรือเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมช่ืีอเรียกอยา่งอ่ืน.................................. 

ท่ีถนน....................หมูท่ี่...........ตําบล/แขวง.............................อําเภอ/เขต....................จงัหวดั.............................ซึง่อยูใ่นเขต

.....................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)....................โดย.......................................เป็นจ้าของท่ีดิน  

กําหนดเวลาแล้วเสร็จ..................วนั มี..........................................................................เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ 

และ...................... .................................................เป็นผู้ควบคมุงาน พร้อมนี ้

ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลกัฐานต่างๆ  มาด้วยแล้ว  คือ 

 

 แผนผงับริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนท่ีถกูต้องตามกฎกระทรวงหรือ  ข้อบญัญตัิท้องถ่ินท่ี 

         ออกตามกฎหมายวา่ด้วยการขดุดินและถมดิน  จํานวน 3 ชดุ ชดุละ...........แผน่ 

 สาํเนารายการคาํนวณวิธีการปอ้งกนัการพงัทลายของดิน จํานวน 1 ชดุ ชดุละ...........แผน่ 

 สาํเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้งในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นบคุคลธรรมดา   จํานวน  1  ฉบบั                                

 สาํเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดินในกรณีท่ีผู้แจ้งไมไ่ด้เป็นเจ้าของท่ีดิน  จํานวน 1 ฉบบั    

 สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคลในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นนิติบคุคล  จํานวน 1 ฉบบั                      

 หนงัสอืมอบอํานาจในกรณีท่ีผู้แจ้งการขดุดิน/ถมดินให้บคุคลอ่ืนไปยื่นใบแจ้งการขดุดิน/ถมดินตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ิน     

 หนงัสอืแสดงความยินยอมของเจ้าของท่ีดินในกรณีเจ้าของท่ีดินให้บคุคลอ่ืนเป็นผู้แจ้งการขดุดิน/ถมดิน 

 หนงัสอืรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุพร้อมสาํเนาใบอนญุาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  จํานวน 1 

ชดุ 

 หนงัสอืรับรองของผู้ควบคมุงานพร้อมสาํเนาใบอนญุาตผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคมุ จํานวน 1 ชดุ 

     สาํเนาแสดงเอกสารสทิธิในท่ีดนิท่ี  จํานวน...............ฉบบั 

 เอกสารอ่ืนๆ(ถ้ามี)........................................................................................................                                 จึงขอแจ้ง

ตอ่เจ้าพนกังานท้องถ่ินเพ่ือขอรับใบรับแจ้งการขดุดิน/ถมดิน 

หมายเหตุ          (ลงลายมือช่ือ)...................................................ผู้แจ้ง 

(1)   ข้อความใดไมใ่ช้ให้ขดีฆา่                                                                 (....................................................) 

(2) ใสเ่คร่ืองหมาย  / ในช่อง     ท่ีต้องการ                            ประทบัตราในกรณีท่ีผู้แจ้งเป็นนิตบิคุคล    

 

เลขที…่................................................... 

วนัที่........................................................ 

ลงช่ือ.....................................ผู้ รับหนงัสือ 

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

ํ ่  



                                                                                                                                                    ด.

3           

หนังสือแสดงความยนิยอมของเจ้าของที่ดิน 

(ในกรณีเจ้าของที่ดนิให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดนิ) 

 

                                                            ข้าพเจ้า............................................................................................................................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...................................ตรอก/ซอย................................................ถนน.................................................. ........................ 

หมูท่ี่.............ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จงัหวดั.................................... ........................ 

รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์...................................... ........................................................................................... 

เป็นเจ้าของท่ีดินโฉนด/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี..................................................................................................... ........................ 

หรือเอกสารสทิธ์ิท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน...........................................ท่ีถนน................................หมู่ท่ี.............................. ........................ 

ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต...........................................จงัหวดั............................................... ........................ 

ยินยอมให้............................................................................................................................................................... ........................ 

เป็นผู้แจ้งการขดุดิน/ถมดิน ลกึ/สงู...............เมตร  พืน้ท่ีปากบอ่/ถมดิน.................ตารางเมตร ท่ีถนน............................ ........................ 

หมูท่ี่..............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต....................................จงัหวดั......................................... ........................ 

ซึง่อยูใ่นเขต........................(ซื่อองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน).............................เพ่ือใช้ประกอบการแจ้งการขดุดิน/ถมดิน  ตอ่เจ้าพนกังาน

ท้องถ่ิน  จึงทําหนงัสอืฉบบันีไ้ว้เป็นหลกัฐาน 

 

 

                                   (ลงช่ือ)..................................................เจ้าของท่ีดิน 

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

                        (ลงช่ือ).................................................ผู้แจ้ง 

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

                                                                                  (ลงช่ือ)..................................................พยาน 

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

                                                                                    (ลงช่ือ)..................................................พยาน 

                                                                                         (.....................................................) 
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หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคุม 

                                   

  ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................... ...................... 

อยูบ้่านเลขท่ี.....................................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................... ...................... 

หมูท่ี่....................ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.................................. ...................... 

รหสัไปรษณีย์..................................โทรศพัท์............................... 

ได้รับใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ประเภท...................................เลขทะเบียน......................... ...................... 

ตัง้แตว่นัท่ี.............เดือน.........................พ.ศ...............ถึง  วนัท่ี.........เดือน.....................พ.ศ.................................... ...................... 

เป็นผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคมุงาน  การขดุดิน/ถมดิน  ลกึ/สงู...........................................................เมตร  พืน้ท่ี 

ปากบอ่/ถมดิน...................ตารางเมตรในโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/น.ส.3ก/ส.ค.1  เลขท่ี......................................................... ...................... 

หรือเอกสารสทิธ์ิในท่ีดินท่ีมีช่ือเรียกอยา่งอ่ืน............................................................................................................... ...................... 

ท่ีถนน..............................หมูท่ี่................ตําบล/แขวง................................................อําเภอ/เขต.............................. ...................... 

จงัหวดั..........................ซึง่อยูใ่นเขต.........................(ช่ือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน)................................................. ...................... 

ให้กบั.....................................................................(ช่ือผู้แจ้ง).................................................................................. ...................... 

 

 

                                                   

                                                     (ลงช่ือ)......................................................ผู้ออกแบบและคํานวณ/ผู้ควบคมุงาน 

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

                                                     (ลงช่ือ)......................................................ผู้แจ้ง 

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

                                                     (ลงช่ือ).....................................................พยาน 

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

                                                      (ลงช่ือ).....................................................พยาน 

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

                                                     

 

 

                                                   



 

 

 

 

ใบรับแจงการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 
   

เลขท่ี    ๑  / ๒๕๕๘ 
 

                เจาพนักงานทองถ่ินไดรับแจง                  นางแววตา   หัฏฐะพงศ  
 

เจาของท่ีดิน/ผูรับมอบอํานาจ วามีความประสงคจะทาการขุดดิน/ถมดิน/ลึก/สูง  ๒.๐๐  –  ๒.๔๐  เมตร  พ้ืนท่ีปากบอ/ดินถม 

๕,๕๓๒.๐๐    ตารางเมตร     ในโฉนดท่ีดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑ เลขท่ี            ๑๔๘๑๘            หรือเอกสารสิทธิ์ในท่ีดิน

ท่ีมีชื่อเรียกอยางอ่ืน                    -                       ท่ีถนน            ชลประทาน ๕                  หมูท่ี         -   

ตําบล / แขวง          หนองแค             อําเภอ / เขต                หนองแค                   จังหวัด             สระบุรี 

ซ่ึงอยูในเขต                   เทศบาลตําบลหนองแค               โดย           นางแววตา   หัฏฐะพงศ       เปนเจาของท่ีดิน  

กําหนดแลวเสร็จ       ๓๖๕      วัน      มี                นายณัฐพงษ  ศรีวรสาร   สย. ๙๘๙๙ 

เปนผูออกแบบและคํานวณ        และ        นายณัฐพงษ  ศรีวรสาร   สย. ๙๘๙๙      เปนผูควบคุมงาน 

พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ แลว 
                 

                เจาพนักงานทองถิ่นไดตรวจสอบปรากฏวา 

                ๑.    ไมถูกตอง    ใหผูแจงแกไขใหถูกตองภายในเจ็ดวัน     นับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขจาก 

เจาพนักงานทองถ่ิน      หากไมสามารถแกไขภายในกําหนดจะเสียสิทธิ์การนับระยะเวลาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินท่ีจะตองปฏิบัติ

ตามมาตรา  ๑๗  วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแกไข ดังนี้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

    ๒.    ถูกตอง    ใหผูแจงเริ่มตนทาการขุดดิน/ถมดิน         ไดตั้งแตวันท่ี          เดือน      พฤศจิกายน 

พ.ศ.   ๒๕๕๘    จนถึงวันท่ี         เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๕๙   .และ    ไดรับคาธรรมเนียม     ๕๐๐.๐๐     บาท 

คาใชจาย            -           บาท      รวมเปนเงิน             ๕๐๐.๐๐             บาท      (  หารอยบาทถวน ) 

 

                ออกให  ณ  วันท่ี         เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ.   ๒๕๕๗ 
 

                                                                                                       ลงลายมือชื่อ)...................................... 

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

                                                                                           ตําแหนง.........................................  

 

หมายเหตุ  

            ๑.  ขอความใดไมใชใหขีดฆา  

            ๒.  ใสเครื่องหมาย / ในชอง  



                                                                                                                                               (พลิก) 

 

 

คําเตือน         ผูขุดดิน  / ถมดิน  หรือเจาของท่ีดินมีหนาท่ีท่ีจะตองปฏิบัติ   ดังนี้ 

                   (1)   ตามแผนผังบริเวณ   แบบแปลน  และรายการประกอบแปลน 

                   (2)   มาครา   19     มาครา   20    มาครา   21    มาครา   25 

                   (3)   ตามคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน / พนักงานเจาท่ี 

                   (4)   การฝาฝน  (1) – (2)  อาจมีโทษปรับ  โทษจํา หรือ ท้ังจําท้ังปรับ 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนภูมิข้ันตอนการขออนุญาตแจงการถมดิน 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
  

     ผูใดประสงคทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง 
                                 และมีพ้ืนท่ีของเนนิดินเกิน   2,000   ตารางเมตร (ความสูงเนินดิน  2.00 ไมเกิน 5.00  เมตร                                                   

  วิศวกรออกแบบ ส.ย. และ ความสูงเนินดิน  เกินกวา  5.00  เมตร วิศวกรออกแบบ ว.ย. )                                                 

 

 


                                                        

 

 

แจงแกไข                                          
 

(1)                                                                
                                                    แกไขแลว 
                                                                                               (3)                                                                                             
                                                          

                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                           

                                                                                             

                                                                                                                               

                                   
                                

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               

                                                                                                
  แจงจาย

คาธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
จายคาธรรมเนียมแลว                                                                                             

เอกสารแจงการถมดิน 
  1. สาํเนาบตัรประชาชน                                                1 ฉบับ 

  2. สาํเนาทะเบียนบาน                                                  1 ฉบบั 

  3. สาํเนาเอกสารสทิธิ์ที่ดิน                                             1 ฉบับ                                                                                                         
  4. แผนผังบริเวณ                                                       1 แผน                                                                                                        
  5. แผนผังที่ดินและที่ดินขางเคียง                                     1 แผน   

  6. แบบแปลนการถมดิน                                                 2 ชดุ 

  7. รายการคํานวณ/ใบประกอบวชิาชีพวิศวกร (สย)หรือ(ว.ย.)   1 ฉบบั                                                                                                         
  8. ผูควบคุมงาน/ใบประกอบวชิาชีพวิศวกร (ภย)                  1 ฉบบั                                                                                                        
  9. ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 

งานธุรการ 

-  รับเรื่องแจงการถมดินให 

   พนักงานเจาหนาท่ี 

พนักงานเจาหนาท่ี – หน.ฝ.แบบแผนและกอสราง 

-  ตรวจแลวไมถูกตอง/แจงแกไข 

(ระยะเวลา  1  วัน) 

-  ตรวจแลวถูกตอง/ออกใบรับแจง 

(ระยะเวลา  3  วัน) 

ผูอํานวยการกองชาง 

- ตรวจ/ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองแค 

- ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

เจาพนักงานทองถิน่ (นายกเทศมนตรี) 

- ลงนามในเอกสาร – แบบแปลน  - ใบรับแจงการถมดิน 

(ระยะเวลา  1  วัน) 

 

ผูแจง 

งานธุรการ 

- รับใบแจงการถมดิน 

                                           รวมระยะเวลา  7  วัน 



      

แผนภูมิข้ันตอนการขออนุญาตแจงการถมดิน 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีนิติบุคคล) 

 
      ผูใดประสงคทําการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียง 

                           และมีพ้ืนท่ีของเนินดินเกิน   2,000   ตารางเมตร (ความสูงเนินดิน  2.00 ไมเกิน 5.00  เมตร                                                         

                       วิศวกรออกแบบ ส.ย. และ ความสูงเนินดิน  เกินกวา  5.00  เมตร วิศวกรออกแบบ ว.ย. )                                                 

 

 


                                             

 

                                                 

                                   
แจง

แกไข 
 

(1)                                                                
แกไขแลว 

    (3)                                  

                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                           

                                                                                                                                                             
                                                                   

                                                                                                                                             
                                                                                                                                                               

                                                                                                                                     
 แจงจายคาธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                        
จายคาธรรมเนียมแลว     

งานธุรการ 

-  รับเร่ืองแจงการถมดินให 

   พนักงานเจาหนาท่ี 

เอกสารแจงการถมดิน 
  1. สาํเนาบตัรประชาชน/สาํเนาทะเบียนบาน                        2 ฉบบั 

  2   สาํเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก/น.ส.3/ส.ค                            1 ฉบับ                                                                                                         
  3.  หนังสือมอบอํานาจ/หนังสือจดทะเบียน                           2 ชุด              

  4. แผนผังบริเวณ                                                       1 แผน                                                                                                        
  5. แผนผังที่ดินและที่ดินขางเคียง                                     1 แผน   

  6. แบบแปลนการถมดิน                                                 2 ชดุ 

  7. รายการคํานวณ/ใบประกอบวชิาชีพวิศวกร (ส.ย)หรือ(ว.ย.)  1 ฉบับ                                                                                                         
  8. ผูควบคุมงาน/ใบประกอบวชิาชีพวศิวกร (ภ.ย.)                1 ฉบับ                                                                                                        
  9. ชื่อและที่อยูของผูแจงการถมดิน 

พนักงานเจาหนาท่ี - หน.ฝ.แบบแผนและกอสราง 

-  ตรวจแลวไมถูกตอง/แจงแกไข 

(ระยะเวลา  1  วัน) 

-  ตรวจแลวถูกตอง/ออกใบรับแจง 

(ระยะเวลา  3  วัน)                                                                                                                   

 

ผูอํานวยการกองชาง 

- ตรวจ/ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองแค 

- ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

เจาพนักงานทองถิน่ (นายกเทศมนตรี) 

- ลงนามในเอกสาร – แบบแปลน  - ใบรับแจงการถมดิน 

(ระยะเวลา  1  วัน) 

งานธุรการ 

- รับใบแจงการถมดิน 

                                            รวมระยะเวลา  7  วัน 

 

ผูแจง 



                                                                                                      
                                                                                        

คูมือสําหรับประชาชน 

 

 

 

 

 

1. ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค วันจันทร ถึง วันศุกร 

โทรศัพท: 0-3637-2015                         (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 

โทรสาร : 0-3637-1048      ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. 

เวบ็ไซต์ : http:// www.nongKhar.go.th. 

 
 

 

ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร จะมีอายุตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเทานั้น ถาผูไดรับ

ใบอนุญาตมีความประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตนั้น

สิ้นอายุ 

ถาใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ใหแจงความ แลวนําใบรับแจงความนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอใบแทน

ใบอนุญาตนั้น 

ถาใบอนุญาตใดๆ ชํารุดในสาระสําคัญ ใหนําใบอนุญาตท่ีชํารุดนั้นไปยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ิน เพ่ือขอใบแทน

ใบอนุญาตนั้น 

 

 

 

 

 

1. แจงใหพนักงานทองถ่ินทราบ โดยยื่นแบบฟอรมตามท่ี                             ฝายแบบแผนและกอสราง     

   เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ                  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค 

   อนุญาต แตในกรณีนี้ผูออกแบบอาคารท้ังวิศวกร และสถาปนิก  

   ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิสถาปนิก พรอมท้ังแจงวันเริ่มตน 

   และวันสิ้นสุดการดําเนินการดังกลาว 

2. ชําระคาธรรมเนียมเม่ือดําเนินการตาม 1. และ 2. เรียบรอยแลว  

งานท่ีใหบริการ                     การตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ            ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค 

ขอบเขตการใหบริการ 

สถานท่ี/ ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 

ข้ันตอนและระยะการใหบริการ 

ข้ันตอน หนวยงานผูรับผิดชอบ 



   เจาพนักงานทองถ่ินจะออกใบรับแจง เพ่ือเปนหลักฐานการแจง 

   ภายในวันท่ีไดรับแจง เม่ือเจาของอาคารไดรับใบแจงแลวสามารถ 

   ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารได 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาการพิจารณา  7 วัน 

 

  

 

 

 1. สําเนาบัตรประชาชน    พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1 ฉบับ 

 2. สําเนาทะเบียนบาน      พรอมรับรองสําเนา                       จํานวน  1 ฉบับ 

 3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน พรอมรับรองสําเนา(ถายหามยอ หนา-หลัง)                  จํานวน  1 ฉบับ 

 4. ใบอนญุาตฉบับจรงิ***                            จํานวน  1 ฉบับ 

 5. แบบแปลนท่ีไดรับอนุญาตจากเทศบาล               จํานวน 1 ฉบับ 

    กรณีผูยื่นขอรับรองเปนนิติบุคคล ใหแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล                   จาํนวน 1 ฉบับ 

 

 

1. ใบอนุญาตกอสราง                                                                   ฉบับละ 20 บาท  

2. ใบอนุญาตดัดแปลง                                                                  ฉบับละ 10 บาท                                                   

3. ใบอนุญาตรื้อถอน                                                                   ฉบับละ  10 บาท 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนยาย                                                               ฉบับละ 10 บาท                                                    

 

 

 

             ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

               ฝายแบบแผนและกอสราง  กองชางเทศบาลตําบลหนองแค    โทรศัพท 0-3637-2015   หรือ 

               เว็บไซต : http:// www.nongKhar.go.th. 

 

ระยะเวลา 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 

 

เอกสารหรือหลักฐานท่ีตองใช 

 

คาธรรมเนียม 

 

การรับเรื่องรองเรียน 

 



 

 

 

 

ตัวอยางแบบฟอรม : การตออายุใบอนุญาตกอสราง , ดัดแปลง , รื้อถอน : ใบอนุญาตการตอ : ระยะเวลา  

 



 



 



 



จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก..........................................วัน 

                    (๑)  แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     จํานวน...............ชดุ     ชุดละ.................แผน 

                    (๒) รายการคํานวณ หนึ่งชุด  จํานวน.............แผน   (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคารเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ) 

                    (๓)  สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร 

                    (๔)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร  (กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต) 

                    (๕)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน    วัตถุประสงค  และ ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ี 

                          ออกใหไมเกิน  ๖  เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 

                    (๖)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการ หรือ   ผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล   (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผู   

                          ขออนุญาต) 

      (๗)  หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณ (กรณีท่ีเปนสิ่งท่ีสรางข้ึนเปนอาคาร 

                         เพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ )  จํานวน......................ฉบับ 

    (๘)  สําเนาหรือภาพโฉนดท่ีดิน เลขท่ี / น.ส. 3 เลขท่ี / ส.ค. 1 เลขท่ี.........................จํานวน...................ฉบับ 

                         หรือหนงัสือยินยอมของเจาของท่ีดิน  จํานวน........................ฉบับ  

                   (๙)   หนังสือแสดงความยนิยอมของผูควบคุมงาน  จํานวน....................ฉบับ 

   (๑๐)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต   เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือ  วิชาชีพสถาปตยกรรม  

                          ควบคุมของผูควบคุมงาน  จํานวน........................ ...ฉบับ   (กรณีเปนสิ่งกอสรางข้ึนเปนอาคารเพ่ือใชเปนท่ี                      

                          จอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถ  ซ่ึงเปนอาคารท่ีมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท  เปนวิชาชีพ                            

                          วิศวกรรมควบคุม  หรือ วิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม ) 

                  (๑๑)  สําเนาภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / เคลื่อนยายอาคาร / เปลี่ยนการใชอาคาร  

           (๑๒)  อ่ืน ๆ....................................................................................... 

                                                                                                     (ลายมือชื่อ)......................................... 

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

        ผูขออนุญาต 

          หมายเหตุ                (๑)   ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

                                      (๒)   ใสเครื่องหมาย / ในชอง     หนาขอความท่ีตองการ 

          หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี......................... 

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

                          ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต          ตอใบอนุญาต         เปนเงิน...........................บาท 

          และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน           ตอใบอนุญาต         เปนเงิน............................บาท...................สตางค 

          รวมท้ังสิ้นเปนเงิน..............................บาท..........................สตางค (.........................................................................) 

          ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี.......................ลงวันท่ี.................เดือน................................พ.ศ.............. 

          ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี..................ฉบับท่ี....................ลงวันท่ี.................เดอืน................................พ.ศ..............  

 



                                                                                               (ลายมือชื่อ)........................................................ 

                                                                                                 ตําแหนง......................................................... 

 

 

            

แผนภูมิข้ันตอนการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
  

 
 

 

                                       

                                                                                                                                                                  
 
 

 

                                                                                         
                                 

                                   

 

                                                                   

   
                                   

           
                                                                                              

                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                            

ขออนุญาตร้ือถอนอาคาร 

  1. สําเนาบัตรประชาชน                                 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบาน                                   1 ฉบับ 

  3. สําเนาเอกสารสิทธิ์ท่ีดิน                              1 ฉบับ                                                                                                         

  4. แผนผังบริเวณ                                        5 ฉบับ                                                                                                         
 

งานธุรการ 

-  รับเรื่องแจงการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

 

 

นายตรวจ/นายชาง/สถาปนกิ/วิศวกร 

-  ตรวจเอกสารครบถูกตอง 

(ระยะเวลา  3  วัน) 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - ผูอํานวยการกองชาง 

- ตรวจ/ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองแค 

- ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

เจาพนักงานทองถิน่ (นายกเทศมนตรี) 

- ลงนามในเอกสาร – แบบแปลน  - ใบอนุญาต อ.1 



                                                                                                           

                                                                                          

  
                                         

แจงจาย

คาธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
      

                 

                                                                           
จายคาธรรมเนียมแลว          

 

 

แผนภูมิข้ันตอนการขอตออายุใบอนุญาต 

ข้ันตอนการใหบริการ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
 

 

  
       แจง

แกไข 
     

(1)                                                              

แกไขแลว 

    (3)                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                  

                                                                        

                                                                    

                                                                     
 

                                                                                         

(ระยะเวลา  1  วัน) 

งานธุรการ 

- รับใบอนุญาต อ.1 

                          (ระยะเวลา  1  วัน) 

                                             รวมระยะเวลา  7  วัน 

 

ผูขอรื้อถอนอาคาร 

 

ขออนุญาตการตออายุใบอนุญาต 

  1. สําเนาบัตรประชาชน                                 1 ฉบับ 

  2. สําเนาทะเบียนบาน                                   1 ฉบับ 

  3. ใบอนุญาต อ.1                                        1 ฉบับ                                                                                                         

  4. ผูควบคุมงาน/ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (ภ.ย.)  2 ฉบับ                                                                                                        

  5. ผูควบคุมงาน/ใบประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม  2 ฉบับ 

งานธุรการ 

-  รับเร่ืองการขอตอใบอนุญาต 

 

 

นายตรวจ/นายชาง/สถาปนกิ/วิศวกร 

-  ตรวจเอกสารครบถูกตอง 

(ระยะเวลา  3  วัน) 

หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง - ผูอํานวยการกองชาง 

- ตรวจ/ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

เจาพนักงานทองถิน่ (นายกเทศมนตรี) 

- ลงนามในเอกสาร – แบบแปลน  - ใบอนุญาต อ.1 

(ระยะเวลา  1  วัน) 



                                                                                                              

                                                                                           
                                                                                       

                                   

 

                                                                                                       

                                   

                                                                   
                                                                                          

 แจงจายคาธรรมเนียม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                    
จายคาธรรมเนียมแลว      

                                                                                                                                      
   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปลัดเทศบาลตําบลหนองแค 

- ลงนามในเอกสาร - แบบแปลน  

(ระยะเวลา  1  วัน) 

งานธุรการ 

- รับใบอนุญาต อ.1 

                          (ระยะเวลา  1  วัน) 

                                         รวมระยะเวลา  7  วัน 

 

ผูขอตอใบอนุญาต 

 


	จังหวัด.............................................................................................................ซึ่งเป็นเจ้าของ    ครอบครองที่ดิน   โฉนด / น.ส.3 / น.ส.3 ก

