
7.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสรา้งอาคารชิดเขตที่ดิน กรณีที่
เจ้าของอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 80 ซม. ส าหรับในเขต 
กทม. อยู่น้อยกว่า 50 ซม. ส าหรบัเขตต่างจังหวัดหรือใช้ผนังร่วมกนั 
8. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบ
อ านาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนญุาต) 
9. ส าเนาหนังสือรับรอง อาคารจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไมเ่กิน 6 เดือน 
10. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จดัการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน็ผู้ขออนุญาต) 
11. เอกสารอื่นๆ ( ถ้ามี ) 
  ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ   20   บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ     10   บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ     10   บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย   ฉบับละ     10   บาท 
5.ใบอนุญาตเปลีย่นการใช้  ฉบับละ   20   บาท 
6.ใบรับรอง   ฉบับละ     10   บาท 
7.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองฉบับละ      5  บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ   20   บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ     10   บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ     10   บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย   ฉบับละ     10   บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน(คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
1.อาคารซึ่งสูงไมเ่กิน 2 ช้ัน หรือสงูไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 
0.50 บาท 
2.อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ช้ัน แต่ไม่เกนิ 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่
ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ      
4 บาท 

4.อาคารซึ่งมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทกุเกิน 500 กิโลเมตรต่อ 1 ตาราง
เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
5.พื้นที่ท่ีจอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออก ของรถ ตารางเมตรละ 

0.50 บาท 
6.ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท  
7.อาคารประกอบซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อ หรือ ทาง
ระบายน้ า รั้ว ก าแพง คิดตามความยาวเมตรละ 1 บาท  
 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
 

 กรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตเจา้พนักงานท้องถิ่นต้อง
ตรวจพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน หากมีเหตุ
จ าเป็นที่ไมส่ามารถแจ้งผลการพิจารณาได้กส็ามารถขยายเวลาไปได้
อีก 2 คราวๆ ละ 45 วัน 
 

เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว 
 กฎหมายควบคุมอาคารไดบ้ังคับว่าการก่อสรา้งดัดแปลง
หรือรื้อถอนเคลื่อนย้ายหรือเปลีย่นการใช้อาคารต้องมีผูค้วบคุมงาน
อยู่ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อไดร้ับใบอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว 
ผู้ไดร้ับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานก าหนดวันเริ่มต้นและวนั
สิ้นสุดการด าเนินการตามทีไ่ด้รับอนุญาตให้เจา้พนักงานท้องถิ่นทราบ 
พร้อมท้ังแนบหนังสือแสดงความยนิยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย 
 

ใบอนุญาตหายหรือช ารุด 
 ถ้าใบอนุญาตใดๆกต็ามสูญหาย ให้แจ้งความแล้วน าใบรบั
แจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบแทนใบอนุญาต
นั้น 
 ถ้าใบอนุญาตใดๆช ารดุในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตที่
ช ารุดนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบแทน ใบอนุญาตนั้น 
 

 

 
  

เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 

การควบคุมอาคาร 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งศรีภูมิ 

อ าเภอภูหลวง จังหวัดเลย 
 
 

 
 

จัดท าโดย 
กองช่าง อบต.แก่งศรีภูมิ 

http;//www.kangsriphum.go.th 
 



 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร 

 

 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ 
คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สรา้งขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่
หรือเข้าใช้สอยและหมายความรวมถึง 
1.อัฒจันทร์ หรือ สิ่งที่สร้างขึน้อยา่งอื่น เพื่อใช้เป็นที่ชุมชน ของ
ประชาชน 
2.เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ท่อ หรือทางระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า 
ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง หรือประต ูซึ่งสร้างติดต่อ หรือ ใกล้เคยีงกับท่ี
สาธารณะ หรือ สิ่งท่ีสร้างขึ้นให้บคุคลทั่วไปใช้สอย  
3.ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรับตดิหรือตั้งป้ายที่มลีักษณะดังต่อไปนี ้
ที่ติดหรือตั้ง ไว้เหนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร 
หรือน้ าหนักท้ังโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรมั หรือ  
ที่ติดหรือตั้งห่างจากท่ีสาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว มี
ระยะห่างจากที่สาธารณะน้อยกว่าความสูง ของป้ายนั้น เมื่อวัดจาก
พื้นดิน และต้องมีขนาดพื้นท่ีหรือน้ าหนัก 4 ลักษณะคือ 
  ขนาดกว้างของป้ายเกิน 50 เซนติเมตร หรือ  
  ยาวเกิน 1 เมตร หรือ 
  เนื้อท่ีของป้ายเกิน 5,000  ตารางเซนติเมตร 

 มีน้ าหนักของป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส าหรบัติดหรือตั้ง          
ป้ายอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือท้ังสองรวมกันเกิน  สิบ
กิโลเมตร      

    ๔. พื้นที่หรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารดังต่อไปนี ้

  โรงมหรสพท่ีมีพื้นท่ีส าหรับจดัที่น่ังส าหรับคนดตูั้งแต่ ๕๐๐ ที่
ขึ้นไป 

  โรงแรมที่มหี้องพักตั้งแต่ 30 ห้องขึ้นไป  
 

 
อาคารชุดท่ีมีพื้นท่ีแตล่ะครอบครัวตั้งแต่ ๖๐ตารางเมตรขึ้นไป 
อาคารขนาดใหญ่ (อาคารที่มพีื้นที่อาคารเกิน 2,000 ตารางเมตร

หรือมีพ้ืนท่ีอาคารเกิน 1,000 ตารางเมตร โดยมีความสูงอาคาร
ตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป 

การคัดแปลงอาคาร 
 “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิม่ ลด หรือ

ขยายซึ่งลักษณะขยายเขตแบบรูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ของ
โครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึง่ได้ก่อสร้างไว้แล้ว
ให้ผิดไปจากเดมิ 

   ยกตัวอย่างเช่น การต่อเตมิหลังคาด้านหลังตึกแถวหรือทาวน์เฮ้าส์
การต่อเตมิหลังคาคลมุชั้นดาดฟ้าเป็นการดัดแปลงอาคารเพราะมี
การเปลีย่นแปลง ต่อเติม เพิ่มรูปทรงและเนื้อท่ีของอาคารหรือการ
ติดตั้งเสาสูงซึ่งเป็นโครงเหล็กเพื่อรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บน
ช้ันดาดฟ้าก็ถือว่าเป็นการดัดแปลง 

   การรื้อถอนอาคาร 
 “รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคาร

ออกไปเช่น เสา คาน ตงของอาคาร หรือส่วนอ่ืนของโครงสร้างของ
อาคาร 

  อาคารที่ต้องขออนุญาตรื้อถอนคือ อาคารด้ังต่อไปน้ี     
 อาคารที่มสี่วนสูงสูงเกินสิบหา้เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรอืท่ี
สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร  
 อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

ส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารที่ต้องขออนุญาตรื้อถอนได้แก่ 
 กันสาดคอนกรตีเสรมิเหลก็ 
 ผนังหรือฝาทีเ่ป็นโครงสรา้งของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 
บันไดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแต่พื้นท่ีสองของอาคารขึ้น 

 

 
การปฏิบัติตามกฎหมายในการของอนุญาต 

 

“แบบแปลน”หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือการเปลี่ยนใช้อาคาร โดยมี
รูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้
สอยต่างๆ ของอาคารอย่างขัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้
(แบบก่อสร้างทางด้านสถาปตัยกรรมและวิศวกรรม) 
“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจง
รายละเอียดเกี่ยวกับคณุภาพ และชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติ
หรือวิธีการส าหรับก่อสร้าง ดัดแปลงรื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 
“รายการค านวณ”หมายความว่ารายการแสดงวิธีการค านวณก าลัง
ของวัสดุ การรับน้ าหนัก และก าลงัด้านทานของส่วนต่างๆของอาคาร 
“แผนผังบริเวณ”หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะทีต่ั้ง และ
ขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนเคลื่อนย้าย
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตที่สาธารณะ
และอาคารในบริเวณติดต่อโดยสังเขปด้วย 

เอกสารประกอบการขออนุญาตได้แก่ 
 

1. แบบค าขออนุญาต 
2.แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบอาคาร      

จ านวน ๕ ชุด 
3. รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ

หรืออาคารที่ก่อสร้างวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ ่
4. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ

(กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ) 

5. ส าเนาโฉนดทีด่ิน / น.ส.3 / ส.ค.1 
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสรา้งอาคารในท่ีดิน          

(กรณีที่เจ้าของอาคารไมไ่ดเ้ป็นเจ้าของที่ดินท่ีอาคารนั้นท่ีตั้งอยู่) 



 
 
  
 

     
         
   


