
 

คู่มือการปฏบิัตงิาน 

การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง 

รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบรหิารสว่นต าบลนาขา 

อ าเภอหลงัสวน  จงัหวดัชุมพร 
 



การขออนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 

ผู้ใดมีความประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ในเขตพื้นที่ต าบลนาขา 

อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนด าเนินการ โดยยื่น

ขอรับใบอนุญาตได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขา โดยจะต้องยื่นเอกสารและปฏิบัติตาม

ขั้นตอนดังตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับเรื่องขออนุญาต 

แจ้งให้ส่งเอกสาร 

ให้ครบถ้วน 
ตรวจสอบเอกสาร 

ตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้าง 

ตรวจพิจารณา

ภายใน ๔๕ วัน 

แจ้งขยายเวลาการพิจารณา 

(แบบ น.๓) 

ไม่เกิน ๒ ครั้งๆ ละ ๔๕ วัน 

แจ้งผูข้อแก้ไข 

(แบบ ค.๑) 

ตรวจพิจารณา 

ออก อ.๑ 

ภายใน ๓๐ วัน 

ออก อ.๑ 

แจ้งผูข้อ (น.๑) 

(เบือ้งตน้) 

ครบถ้วน 

ไม่ถูกต้อง ถูกต้อง 

ไม่ทัน 

ถูกต้อง 
ไม่ถูกต้อง 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ไม่ครบถ้วน 



กรณผีู้ขออนุญาตเปน็บคุคลธรรมดาและเป็นเจ้าของทีด่ิน 

๑. แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.๑) จ านวน ๑ ชุด  

๒. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต (พร้อมลงนามรับรองส าเนา) 

๓. ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า (พร้อมเจา้ของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหนา้) 

๔. แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ๕ ชุด  

๕. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผู้ออกแบบและค านวณโครงสร้าง

อาคาร (กรณีที่อาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

๖. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม 

(กรณีที่อาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

๗. รายการค านวณโครงสร้าง พร้อมลงลายมือชื่อ จ านวน ๑ ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ 

อาคารพเิศษ หรอือาคารที่ก่อสร้างดว้ยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

๘. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสีย (กรณีอาคารต้องมรีะบบบ าบัดน้ าเสีย) 

๙. หนังสือยินยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารชิดเขต, ส าเนาบัตรประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน และ

ส าเนาโฉนดที่ดินขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า   

(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดินตา่งเจา้ของ) 

 

กรณผีู้ขออนุญาตไมใ่ชเ่จ้าของทีด่นิ (เอกสารเพิม่เตมิ) 

๑. หนังสือยินยอมให้ท าการก่อสร้างอาคารในที่ดิน เจ้าของที่ดินลงนามยินยอม หรือส าเนาสัญญา

เชา่ที่ดนิ 

๒. ส าเนาโฉนดที่ดนิขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจา้ของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า 

๓. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจา้ของที่ดิน พร้อมลงนามรับรองส าเนา 

๔. หนังสือมอบอ านาจ 

 

กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคล (เอกสารเพิ่มเติม) 

๑. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกไม่เกิน ๖ เดือน) จ านวน ๑ ชุด 

๒. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลงนามแทนนิตบิุคคล 

๓. หนังสอืมอบอ านาจ 

 

 

 

 

 

 



แนวอาคารและระยะต่าง ๆ ของอาคาร (พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 

ข้อ ๔๐ การก่อสร้างหรอืดัดแปลงอาคารหรอืส่วนของอาคารจะต้องไม่ล้ าเข้าไปในที่สาธารณะ 

เว้นแตจ่ะได้รับอนุญาตจากเจา้พนักงานซึ่งมีอ านาจหน้าที่ดูแลรักษาที่สาธารณะนั้น 

ข้อ ๔๑ อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อยกว่า ๖ เมตร ให้

ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย ๓ เมตร อาคารที่สูงเกินสองช้ันหรือเกิน ๘ เมตร 

ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณิชย์ โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับติด  

หรอืตั้งป้ายหรือคลังสนิค้า ที่ก่อสรา้งหรอืดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 

          (๑) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า ๑๐ เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจาก

กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างนอ้ย ๖ เมตร 

(๒) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ ๑๐ เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร     

ให้รน่แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย ๑ ใน ๑๐ ของความกว้างของถนนสาธารณะ 

ข้อ ๔๘ การก่อสร้างอาคารใกล้อาคารอื่นในที่ดินเจ้าของเดียวกัน พื้นหรือผนังของอาคาร

ส าหรับอาคารสูงไม่เกิน ๙ เมตร ต้องหา่งอาคารอื่นไม่น้อยกว่า ๔ เมตร และส าหรับอาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร 

แตไ่ม่ถึง ๒๓ เมตร ต้องหา่งอาคารอื่นไม่นอ้ยกว่า ๖ เมตร 

ข้อ ๕๐ ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง ประตู ช่องระบายอากาศหรือช่องแสงหรือระเบียงของ

อาคารต้องมีระยะหา่งจากแนวเขตที่ดิน ดังนี้ 

(๑) อาคารที่มีความสูงไม่เกิน ๙ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่างเขตที่ดิน ไม่น้อย

กว่า ๒ เมตร 

(๒) อาคารที่มีความสูงเกิน ๙ เมตร แต่ไม่ถึง ๒๓ เมตร ผนังหรือระเบียงต้องอยู่ห่าง

เขตที่ดนิไม่นอ้ยกว่า ๓ เมตร 

ผนังของอาคารที่อยู่หา่งเขตที่ดินนอ้ยกว่าตามที่ก าหนดไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้องอยู่ห่างจากเขต

ที่ดินไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร เว้นแต่จะก่อสร้างชิดเขตที่ดินและอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างได้สูงไม่เกิน 

๑๕ เมตร ผนังของอาคารที่อยู่ชิดเขตที่ดินหรือห่างจากเขตที่ดินน้อยกว่าที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ต้อง

ก่อสร้างเป็นผนังทึบ และดาดฟ้าของอาคารด้านนั้นให้ท าผนังทึบสูงจากดาดฟ้าไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตร  

ในกรณีก่อสรา้งชิดเขตที่ดินตอ้งได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้นด้วย 

 

กฎกระทรวงใหใ้ช้ผงัเมอืงรวมจงัหวดัชมุพร พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อ ๗ ที่ดนิประเภทชนบทและเกษตรกรรม ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้อง

กับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการ 

การใชป้ระโยชน์ที่ดินริมทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงชนบท ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมเขต

ทางไม่นอ้ยกว่า ๖ เมตร 

การใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งแม่น้ า ล าคลอง หรือแหล่งน้ าสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนาน 

ริมฝัง่ตามสภาพธรรมชาติของแม่น้ า ล าคลอง หรอืแหลง่น้ าสาธารณะไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร 



ค่าธรรมเนียม 

๑. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสรา้ง ดัดแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร ฉบับละ ๒๐ บาท  

๒. ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแบบแปลนก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืรื้อถอนอาคาร คิดดังนี้ 

๒.๑ อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ัน

รวมกัน ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๒.๒ อาคารซึ่งสูงเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร ให้คิดตาม

พืน้ที่ของพืน้อาคารแต่ละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ ๒ บาท 

๒.๓ อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคารแต่ละช้ันรวมกัน ตารางเมตร 

ละ ๔ บาท 

๒.๔ อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นที่รับน้้าหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตารางเมตร 

ให้คิดตามพืน้ที่ของพืน้อาคารแต่ละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๒.๕ พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส้าหรับอาคารที่

ก้าหนดตามมาตรา ๘ (๙) ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถรวมกัน 

ตารางเมตรละ ๐.๕๐ บาท 

๒.๖ ป้าย ให้คิดตามพืน้ที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔ บาท 

๒.๗ อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เชน่ เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้้า รั้ว หรือก้าแพง รวมทั้งประตู

รั้วหรอืก้าแพง ให้คิดตามความยาว เมตรละ ๑ บาท 

 

บทก าหนดโทษ 

มาตรา ๖๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ 

มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน

สามเดือน หรอืปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

นอกจากต้องระวางโทษตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๓๑ 

มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ หรือมาตรา ๕๗ ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดเวลาที่

ยังฝา่ฝนืหรอืจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 

การรบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ถ้าการบริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ขา้งตน้ สามารถติดต่อเพื่อร้องเรียนได้ที่ 

กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต้าบลนาขา โทรศัพท์ : ๐๗๗-๕๙๕๐๘๐  

หรอืเว็บไซด์ http://www.nakha.go.th 

 

 

 

 

http://www.nakha.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


