
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน  กรณี  
ท่ี เจา้ของอาคารก่อสร้างชิดเขตท่ีดินน้อยกว่า 80 ซ.ม. ส าหรับใน
เขต กทม. หรือนอ้ยกวา่ 50 ซ.ม. ส าหรับเขตต่างจงัหวดัหรือใชผ้นัง
ร่วมกนั 

8. หนังสือแสดงความเป็นตวัแทนเจา้ของอาคาร (หรือหนังสือมอบ
อ านาจ กรณีท่ีตวัแทนเจา้ของอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 

9. ส าเนาหนังสือรับรองอาคารจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู ้มี
อ  านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูข้ออนุญาต  ท่ีออกใหไ้ม่เกิน 6 เดือน 

10. หนังสือแสดงว่าเป็นผูจ้ัดการหรือผูแ้ทนซ่ึงเป็นผูด้  าเนินกิจการ
ของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูข้ออนุญาต) 

11. เอกสารอื่นๆ (ถา้มี) 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบบัละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดดัแปลง   ฉบบัละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตร้ือถอน   ฉบบัละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย   ฉบบัละ  10  บาท 
5.ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้   ฉบบัละ  20  บาท 
6.ใบรับรอง    ฉบบัละ  10  บาท 
7.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ    5  บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบบัละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดดัแปลง   ฉบบัละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตร้ือถอน   ฉบบัละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย   ฉบบัละ  10  บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
1. อาคารซ่ึงสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตารางเมตรละ 
0.50 บาท 

2. อาคารซ่ึงสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ 
ไม่เกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคารซ่ึงสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 4 บาท 
4. อาคารซ่ึงมีพ้ืนรับน ้าหนกับรรทุกเกิน 500 กิโลเมตรต่อ 1 ตารางเมตร  
ตารางเมตรละ 4 บาท 

5. พ้ืนท่ีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ ตารางเมตรละ 
0.50 บาท 

6. ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
7. อาคารประเภทซ่ึงตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน ท่อ หรือทางระบายน ้ า 
ร้ัว ก าแพง  คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

 

ระยะเวลาในการพจิารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
กรณีท่ีเป็นการขอรับใบอนุญาต เจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจ

พิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วนั หากมีเหตุจ าเป็นท่ีไม่
สามารถแจง้ผลการพิจารณาได ้ ก็สามารถขยายเวลาไปไดอี้ก 2 คราวๆ ละ 
45 วนั 
 

เม่ือได้รับอนุญาตแล้ว 
กฎหมายควบคุมอาคารได้บังคับว่า การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือ

ถอน เคล่ือนยา้ย หรือเปล่ียนการใชอ้าคารตอ้งมีผูค้วบคุมงานอยู่ตลอดเวลา  
ดงันั้น  เม่ือไดรั้บใบอนุญาตใหด้ าเนินการดงักล่าวแลว้  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตมี
หนังสือแจง้ผูค้วบคุมงานกบัวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการด าเนินการตามท่ี
ไดรั้บอนุญาตให้เจา้พนักงานท้องถ่ินทราบ  พร้อมทั้งแนบหนังสือแสดง
ความยนิยอมของผูค้วบคุมงานมาดว้ย 
 

ใบอนุญาตหายหรือช ารุด 
 ถา้ใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย  ให้แจง้ความแลว้น าใบรับแจง้
ความนั้นไปยืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
 ถา้ใบอนุญาตใดๆ ช ารุดในสาระส าคญัให้น าใบอนุญาตท่ีช ารุด
นั้นไปยืน่ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  เพ่ือขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
 

☺☺ ☺☺ 
 

 

 
 

 

 

 

การควบคมุอาคาร 

 

ตามพระราชบญัญติั 

ควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม 
โทร. 0-4221-9908 

โทรสาร : 0-4221-9908 

 



วธีิปฏิบตัเิกีย่วกบัการควบคุมอาคาร 
  

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ส าหรับในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ 
คลงัสินคา้ ส านักงาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยู่
หรือเขา้ใชส้อยและหมายความรวมถึง 

(1) อฒัจนัทร์  หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอย่างอ่ืน  เพ่ือใชเ้ป็นท่ีชุมชนของ
ประชาชน 

(2) เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ท่อหรือทางระบายน ้ า อู่เรือ คานเรือ  
ท่าน ้ า ท่าจอดเรือ ร้ัว ก าแพงหรือประตูซ่ึงสร้างติดต่อหรือ
ใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนให้บุคคลทั่วไป 
ใชส้อย 

(3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้ งป้ายท่ีมีลักษณะ
ดงัต่อไปน้ี 

 ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตาราง
เมตร  หรือน ้าหนกัทั้งโครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม หรือ 

 ท่ีติดหรือตั้งห่างจากท่ีสาธารณะ  ซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้
มีระยะห่างจากท่ีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้น 
เ ม่ือวัดจากพื้นดินและต้องมีขนาดพื้นท่ีหรือน ้ าหนัก  
4 ลกัษณะ คือ 

 ขนาดกวา้งของป้ายเกิน 50 เซนติเมตร หรือ 
 ยาวเกินหน่ึงเมตร หรือ 
 เน้ือท่ีของป้ายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร 
 มีน ้ าหนกัของป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือ
ตั้งป้ายอย่างใดอย่างหน่ึงหรือทั้ งสองรวมกันเกิน
สิบกิโลเมตร 

(4) พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และ
ทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารดงัต่อไปน้ี 

 โรงมหรสพท่ีมีพ้ืนท่ีส าหรับจดัท่ีนั่งส าหรับคนดูตั้งแต่ 500 
ท่ีข้ึนไป 

 โรงแรมท่ีมีหอ้งพกัตั้งแต่ 30 หอ้งข้ึนไป 

 อาคารชุดทีมีพ้ืนท่ีแต่ละครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตรข้ึนไป 

 อาคารขนาดใหญ่ (อาคารท่ีมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร  
หรือมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร  โดยมีความสูงอาคาร
ตั้งแต่ 15 เมตรข้ึนไป 

 

การดดัแปลงอาคาร 
 “ดดัแปลง” หมายความวา่ เปล่ียนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย
ซ่ึงลกัษณะขยายเขตแบบรูปทรง สัดส่วน น ้ าหนัก เน้ือท่ีของโครงสร้างของ
อาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซ่ึงไดก่้อสร้างไวแ้ลว้ใหผ้ดิไปจากเดิม 
 ยกตัวอย่างเช่น  การต่อเติมหลงัคาดา้นหลงัตึกแถวหรือทาวน์เฮาส์  
การต่อเติมหลังคาคลุมชั้ นดาดฟ้า เป็นการดัดแปลงอาคารเพราะมีการ
เปล่ียนแปลง ต่อเติม เพ่ิมรูปทรงและเน้ือท่ีของอาคารหรือการติดตั้งเสาสูง  
ซ่ึงเป็นโครงเหลก็เพ่ือรับสัญญาณโทรศพัทเ์คล่ือนท่ีบนชั้นดาดฟ้าก็ถือว่าเป็น
การดดัแปลง 
 

การร้ือถอนอาคาร 
“ร้ือถอน” หมายความว่า ร้ือส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคาร

ออกไปเช่น เสา  คาน ตงของอาคาร  หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างของอาคาร 
 

 

อาคารท่ีต้องขออนุญาตร้ือถอน คือ อาคารดงัต่อไปนี้ 
อาคารท่ีมีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร  ซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ี
สาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของอาคาร 
 อาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 

 

ส่วนอ่ืนของโครงสร้างของอาคารท่ีต้องขออนุญาตร้ือถอน ได้แก่ 
กนัสาดคอนกรีตเสริมเหลก็ 
ผนงัหรือฝาท่ีเป็นโครงสร้างของอาคารหรือผนงัหรือฝาคอนกรีต
เสริมเหลก็ 
บนัไดคอนกรีตเสริมเหลก็ 
พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ตั้งแต่พ้ืนท่ีสองของอาคารข้ึนไป 

 
 
 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาต 
 

 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพ่ือประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร  โดย
มีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคญั ขนาด เคร่ืองหมายวสัดุและการใชส้อย
ต่างๆ  ของอาคารอย่างชัดเจนพอท่ีจะใช้ในการด าเนินการได้ (แบบ
ก่อสร้างทางดา้นสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม) 
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ขอ้ความช้ีแจง
รายละเอียดเก่ียวกับคุณภาพและชนิดของวสัดุ  ตลอดจนวิธีปฏิบติัหรือ
วิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย ใชห้รือเปล่ียน
การใชอ้าคารเพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการค านวณ” หมายความวา่ รายการแสดงวธีิการค านวณ
ก าลังของวสัดุ การรับน ้ าหนัก และก าลังต้านทานของส่วนต่างๆ ของ
อาคาร 
 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนท่ีแสดงลักษณะท่ีตั้ ง
และขอบเขตของท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย 
ใชห้รือเปล่ียนการใช ้ รวมทั้งแสดงลกัษณะและขอบเขตของท่ีสาธารณะ
และอาคารในบริเวณติดต่อโดยสังเขปดว้ย 

เอกสารประกอบการขออนุญาต ได้แก่ 
1. แบบค าขออนุญาต 
2. แบบแปลน แผนผงับริเวณ และรายการประกอบอาคาร  จ านวน 
5 ชุด 

3. รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
หรืออาคารท่ีก่อสร้างวตัถุถาวร และวตัถุทนไปเป็นส่วนใหญ่ 

4. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผูอ้อกแบบ  
(กรณีท่ีเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบ
วชิาชีพ) 

5. ส าเนาโฉนดท่ีดิน / น.ส.๓ / ส.ค.๑ 
6. หนังแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีท่ี
เจา้ของอาคารไม่ไดเ้ป็นเจา้ของท่ีดินท่ีอาคารนั้นท่ีตั้งอยู)่ 

 


