
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือการขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร 

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 
035-750-960 



1 
 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืน   
ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 

(1) อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง หรือ

ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
(3) ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย 

(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตาร างเมตร หรือมีน้ าหนักรวม             
ทั้งโครงสร้างเกินสามสิบกิโลกรัม 

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะ
มีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพ้ืนดิน และมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคาร         
ที่ก าหนดตามมาตรา 8 (9) 

(5) สิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงส่วนต่าง ๆ ของอาคารด้วย 

“อาคารสูง” หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตร
ขึ้นไป การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพ้ืนดินที่ก่อสร้างถึงพ้ืนดาดฟ้าส าหรับอาคารทรงจั่ว           
หรือปั้นหยา ให้วัดจากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด 

“อาคารขนาดใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างขึ้นเพ่ือใช้พ้ืนที่อาคาร หรือส่วนใดของอาคาร
เป็นที่อยู่อาศัย หรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพ้ืนที่รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน 
ตั้งแต่หนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป 

“อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพ่ือประโยชน์
ในการชุมนุมคนที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได้ตั้งแต่ห้าร้อยคนขึ้นไป 

“โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอ่ืนใด และมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดให้สาธารณชนเข้าชมการแสดงนั้นเป็น
ปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือใช้เป็นทางสัญจรได้ ทั้งนี้      
ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้ รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะ และ
อาคารในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 
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“แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการใช้ส อยต่าง ๆ         
ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 

“รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ และชนิดของ
วัสดุ ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลน 

“รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลังของวัสดุการรับน้ าหนักและก าลัง
ต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร 

“ก่อสร้าง” หมายความว่า สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างข้ึนแทนของเดิมหรือไม่ 

“ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 
สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อท่ีของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม 
และมิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“ซ่อมแซม” หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 

“รื้อถอน” หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา คาน ตง หรือส่วนอ่ืนของ
โครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

“เขตเพลิงไหม้” หมายความว่า บริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไปหรือมีเนื้อที่
ตั้งแต่หนึ่งไร่ขึ้นไป รวมทั้งบริเวณท่ีอยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ด้วย 

“ผู้ควบคุมงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

“ผู้ด าเนินการ” หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
หรือเคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระท าการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 

“ผู้ครอบครองอาคาร” หมายความรวมถึงผู้จัดการของนิติบุคคลอาคารชุดส าหรับทรัพย์ส่วนกลาง     
ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดด้วย 

“ผู้ตรวจสอบ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือผู้ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น แล้วแต่กรณี ซึ่งได้ขึ้นทะเบียน       
ไว้ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“นายตรวจ” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 

“นายช่าง” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น
แต่งตั้งให้เป็นนายช่าง หรือวิศวกรหรือสถาปนิกซึ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแต่งตั้งให้เป็นนายช่าง 
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“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานคร 
เมืองพัทยา และองค์การปกครองท้องถิ่น อ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ เป็นราชการส่วนท้องถิ่น               
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า กฎซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจนิติบัญญัติของราชการส่วนท้องถิ่น 
เช่น เทศบัญญัติ ข้อบังคับสุขาภิบาล ข้อบัญญัติจังหวัด ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร หรือข้อบัญญัติเมืองพัทยา 
เป็นต้น 

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า 
(1) นายกเทศมนตรี ส าหรับในเขตเทศบาล 
(2) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(3) ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
(4) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ส าหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
(5) นายกเมืองพัทยา ส าหรับในเขตเมืองพัทยา 
(6) ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด ส าหรับในเขต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร    ต้องเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้ 

-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
-  แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5 ชุด 
-  ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง จ านวน  1 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่น ๆ) 
-  ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทน  
นิติบุคคล ที่ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

 

2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 

-  หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
-  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
-  หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตที่ดินข้างเคียง) 
-  หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว (กรณีที่อยู่ในข่าย
ควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม) 
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-  รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ
อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ) 
-  แบบระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืน ๆ)  
-  หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
-  แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินที่ได้รับอนุญาตแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) 
-  เตรียมแบบและใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง จ านวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลง
อาคาร, ต่อเติมหรือต่ออายุใบอนุญาต)  

 

3. การพิจารณา 

-  ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไข
เปลี่ยนแปลงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการค านวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้อง       
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-  อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่างท าการตรวจสอบ เพ่ือขอใบรับรองการ
ใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อ่ืนใช้ 
-  การขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการ 
-  แจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่ก าหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 

๑. ชื่อผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก) พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสาร 
๒. ชื่อของผู้รับงานออกแบบและค านวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
๓. ชื่อผู้ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาปัตยกรรม-วิศวกรรม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว) 
๔. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการค านวณ 
๕. วันเริ่มต้น และวันสิ้นสุด การด าเนินการก่อสร้างอาคาร 

 

4. ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทั่วไป 

-  อาคารพักอาศัยไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 20 วัน ไม่รวมระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน 
-  อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 33 วัน (ไม่รวม
ระยะเวลาแก้ไขแบบแปลน) 
-  ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้อง จะใช้เวลาพิจารณาตารมที่ได้ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
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5. ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร    (ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)  

5.1 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
จ านวน 5 ชุด พร้อมกับค าขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการค านวณ จ านวน 1 ชุด 

5.2 เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน และ
รายการค านวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 

5.3 อาคารประเภทควบคุมการใช้เมื่อท าการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารยื่น
ค าขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

5.4 ในกรณีที่เจ้าของอาคาร ประสงค์จะใช้อาคารเพื่อกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้อาคาร 
ให้ยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 

5.5 ในกรณีที่ เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถ        
แทนของเดิมให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

5.6 ผู้ ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุ ใบอายุก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นค าขอต่อใบอนุญาต                
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

5.7 ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต หรือ
ใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญหาย 

5.8 ผู้ได้รับใบอนุญาต ผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอ่ืน ให้ยื่นค าขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิ่น เมื่อเห็นเป็นการสมควร ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอนใบอนุญาต
ให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได ้

5.9 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณต้องเป็นสิ่งพิมพ์ส าเนา
ภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

-  มาตราส่วน ให้ใช้มาตราเมตริก 
-  แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 
-  แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
-  ระยะห่างระหว่างอาคารต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 
-  ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
-  ให้แสดงทางระบายน้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะ พร้อมทั้งแสดงเครื่องหมาย

ชี้ทิศทางน้ าไหลและส่วนลาด 
-  แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทาง หรือถนนสาธารณะที่ใกล้

ที่สุดและระดับพื้นดิน 
-  ให้แสดงแผนผังบริเวณท่ีจะท าการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
-  แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพ้ืนรูปด้าน (ไม่น้อยกว่า 

2 ด้าน) รูปตัดทางขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนชั้นต่าง ๆ และผังฐานรากของอาคาร พร้อมด้วย
รายละเอียด 
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-  แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย 
-  แบบแปลน ส าหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 
-  แบบแปลน ส าหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่ เดิมและส่วนที่จะดัดแปลง          

ให้ชัดเจน 
-  แบบแปลน ส าหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอนวิธีการตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อ

ถอนอาคาร 
- แบบแปลน ส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง 

ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร 
-  ส าหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือ

ความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราส่วนเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 
-  แบบแปลนส าหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยน       

การใช้ใหม่ให้ชัดเจน 
-  รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจน

วิธีการปฏิบัติ หรือวิธีการส าหรับการก่อสร้างอาคาร 
-  รายการค านวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 

5.10 ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจง ที่อยู่ พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการ ประกอบ
แบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมควบคุมให้ระบุเลข
ทะเบียนในใบอนุญาตไว้ด้วย 

 

6. ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
-  ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ  20  บาท 
-  ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
-  ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 
-  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท 
-  ใบรับรอง  ฉบับละ  10  บาท 
-  ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ    5  บาท 

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต 
-  ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ  20  บาท 
-  ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
-  ใบอนุญาตรื้อถอน  ฉบับละ  10  บาท 
-  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ  10  บาท 
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- ให้ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคารส าหรับการก่อสร้างหรือส าหรับส่วน
ที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 

1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองชั้น หรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคาร     
แต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

2. อาคารซึ่งสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสามชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้าเมตร    
ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท 

3. อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน 
ตารางเมตรละ 4 บาท 

4. อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนที่รับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัม        
ต่อหนึ่งตารางเมตร ให้คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกันตารางเมตรละ 4 บาท 

5. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ ส าหรับอาคาร
ที่ก าหนดตามมาตรา 8(9) ให้คิดตามพ้ืนที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 
0.50 บาท 

ในกรณีที่พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ส าหรับอาคาร
ที่ก าหนดตามมาตรา 8(9) อยู่ในอาคารหรือชั้นหนึ่งชั้นใดของอาคาร ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ
แปลนตามวรรคหนึ่งอีก 

6. ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ      
4 บาท 

7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพง 
รวมทั้งประตูรั้วหรือก าแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป     
ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นชั้น ให้นับจ านวนชั้นของพ้ืนอาคารที่บุคคลเข้าใช้สอยได้ ยกเว้น   
พ้ืนชั้นลอย 

ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร ให้วัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลังคา หรือส่วนของอาคาร         
ที่สูงที่สุด 

ในกรณีที่อาคารมีพ้ืนชั้นลอย ให้คิดพ้ืนชั้นลอยเป็นพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารในการคิดค่าธรรมเนียม       
การตรวจแบบแปลนด้วย 

ส าหรับประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง ก่อนด าเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง       
รื้อถอนต่อเติมหรือการเคลื่อนย้ายอาคารต่าง ๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่    
กองช่าง เมื่อท่านท าการก่อสร้างอาคารแล้วเสร็จให้ท่านยื่นค าร้องขอหมายเลขประจ าบ้านได้ที่ผู้ใหญ่บ้าน          
ในหมู่นั้น ๆ เมื่อได้เลขประจ าบ้านแล้ว จึงไปขอส าเนาทะเบียนบ้านที่อ าเภอ 
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7. บทก าหนดโทษ 

ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร จะต้องมีโทษตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65    
ถึงมาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีโทษปรับหรือระวางโทษจ าคุก หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ แล้วแต่กรณี เช่น ผู้ใดฝ่าฝืนโดยกระท าการก่อสร้างหรือใช้อาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร โดยมิได้รับ
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ นอกจากนั้นยังต้องระวางโทษปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรือจนกว่า   
จะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง และหากอาคารที่ฝ่าฝืนนั้นเป็นอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา         
การสาธารณสุข (ฯลฯ) ต้องระวางโทษเป็นสองเท่า 
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ภาคผนวก 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
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แบบ ข.1 

 

 

 

 

เขียนที่  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง 

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

ข้าพเจ้า............................................................................................เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้ าของอาคาร 

 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขท่ี....................ตรอก/ซอย...................................ถนน....................... .............................. 
หมู่บ้านที่...............ต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวดั.................. ...................................... 

 เป็นนิติบุคคลประเภท......................................................................จดทะเบียนเมื่อ...................... ................................. 
เลขทะเบียน...........................................................................มีส านักงานตั้ งอยู่เลขท่ี............................................ ................. 
ตรอก/ซอย...................................................ถนน................................................................หมู่บา้นท่ี.................................
ต าบล/แขวง.......................................อ าเภอ/เขต.......................................จงัหวดั............................................................. 
โดย........................................................................................ ...........................ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบคุคลผู้ขออนญุาต 

อยู่บ้านเลขท่ี..........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.................................... ............................   
อยู่บ้านที่...............ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต................................จงัหวดั.................................................... 

ขอยื่นค าขอใบอนุญาต..........................................................ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
ข้อ 1 ท าการก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร บ้านเลขท่ี..................ตรอก/ซอย.....................  

..................ถนน...........................................................หมู่ท่ี.......................ต าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต...............................................................จังหวัด.............................................. .................................................. 
โดย....................................................... .............................................................................เปน็เจา้ของอาคารในโฉนดท่ีดิน 

เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่........................................เป็นที่ดินของ.................................................................. .......... 
ข้อ 2 เป็นอาคาร.................................................................  
(1) ชนิด………………………………………………..จ านวน.......................................เพ่ือใช้เป็น................................  

โดยมีพ้ืนที่/ความยาว...........................................โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า -ออกของรถ จ านวน................คัน 

(2) ชนิด………………………………………………..จ านวน.......................................เพ่ือใช้เป็น.................. ............... 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว......................................... ........โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน..........คัน

(3) ชนิด…………………………………..…..……..จ านวน.........................................เพ่ือใช้เป็น................................. 
โดยมีพ้ืนที่/ความยาว............................... ..................โดยมีท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จ านวน..........คัน 

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณท่ีแนบมาพร้อมนี้ 
ข้อ 3 มี..................................................................................................................... ............เปน็ผู้ควบคุมงาน 

และ........................................................ ..................................................................................เปน็ผู้ออกแบบและค านวณ 

เลขท่ีรับ................................................. 

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

ลงช่ือ.....................................ผู้รับค าขอ 

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

ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
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ข้อ 4 ก าหนดแล้วเสร็จใน..............................วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต  

ข้อ 5 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ มาด้วยแล้ว คือ 
(1) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน.....................ชุด ชุดละ...................แผ่น  

(2) รายการค านวณ 1 ชุด จ านวน....................แผ่น (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรืออาคาร     
ที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

(3) หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต           
ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน..........................ฉบับ 
พร้อมทั้ งส า เนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิช าชีพสถาปัตยกรรมควบคุม              
จ านวน.....................ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(7) ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขท่ี.....................................จ านวน..............ฉบับ  

และหนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน จ านวน..................ฉบบั 

(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 จ านวน.......................ฉบับ 

(9) ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน จ านวน.................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารที่เป็นลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม แล้วแต่กรณี) 

(10) เอกสารอื่น (ถ้ามี).................................................................................................................................... 

(ลงลายมือชื่อ)....................................................................ผูข้ออนุญาต  

                                                            (.....................................................................) 
หมายเหตุ  (1)  ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 

(2)  ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ   

หมายเหตุของเจ้าหน้าท่ี 

จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี....................................................... 
ผู้ขออนุญาตได้รับช าระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต...................................................เป็นเงิน................................................บาท 

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..............................................................................เป็นเงิน...............................................บาท 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................บาท (...............................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงิน 
เลขท่ี......................................ลงวันท่ี.............................................................. 

ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่...................................ฉบับท่ี...........................ลงวันท่ี..................................................................... 

(ลงช่ือ).............................................................ผูร้ับค าขอ 
                         (...........................................................)  
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บัญชีรายการเอกสารประกอบค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 

ของ..........................................................................................................โทร. .......................................................... 

ล าดับที่ รายการ หมายเหตุ 

      1. ค าขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร (ข.1)  

      2. บัตรประจ าตัวและทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต  

      3. ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขที่............................... .... - เท่าฉบับจริง 

      4. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน - กรณีก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น 

      5. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดินจากเจ้าของที่ดินข้างเคียง - กรณีก่อสร้างชิดแนวเขตท่ีดิน 

      6. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ผู้ท ารายการค านวณ   ผู้อื่น 

      7. หนังสือรับรองผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ผู้ท ารายการค านวณ - กรณีท่ีอาคารมีขนาดอยู่ใน 

      8. หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (น.4)   ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม 

      9. หนังสือยินยอมสถาปนิกผู้ควบคุมงาน (น.4)   หรือสถาปัตยกรรมควบคุม 

      10. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   แล้วแต่กรณี พร้อมภาพถ่าย 

      11. ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม   ใบอนุญาต 

      12. แบบแปลน แผนผังบริเวณก่อสร้าง จ านวน...................ชุด  

      13. รายการประกอบแบบหรือรายการก่อสร้าง จ านวน....................ชุด  

      14. รายการค านวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จ านวน  1  ชุด  

      15. หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอ านาจลงนาม - กรณีนิติบุคคล 

      16. หนังสือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนท าการแทน - ปิดอากรแสตมป์ 30 บาท 

      17. หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

 

(ลงชื่อ)………………………………………………..ผู้ยื่นค าขออนุญาต     (ลงชื่อ)…………………………………………..ผู้ตรวจรับเอกสาร 
       (………………………………………………..)                               (.....................................................) 
 
 ค าเตือน 
 1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารก่อนได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามเดือน ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
 2. ถ้าเป็นการกระท าของผู้ด าเนินการ ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ 
 3. ถ้าเป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข หรือเป็นการกระท า
ในทางการค้า เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายหรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทนซึ่งอาคารใดผู้กระท าต้องระวางโทษ จ าคุกไม่เกินสองปี 
หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ ส าหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจ าทั้งปรับ 
 4. ใบอนุญาตให้ท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารมีระยะก าหนดเวลาจ ากัด 1 ปี 
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ตัวอย่าง 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  

ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
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ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

เลขที่ 10/๒๕๖6  
 อนุญาตให้                                                                      เจ้าของอาคาร 
อยู่บ้านเลขที่                 ตรอก/ซอย                   ถนน                   หมู่ที่                    
ต าบล/แขวง                 อ าเภอ/เขต                    จังหวัด                          

        ข้อ 1 ท าการ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
ที่บ้านเลขที่                   ตรอก/ซอย                     ถนน                       หมู่ที่                        
ต าบล/แขวง                    อ าเภอ/เขต                  จังหวัด                
ในที่ดินโฉนดที่ดนิ เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่             เป็นที่ดินของ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 ข้อ 2 เป็นอาคาร 
 (1)  ชนิด            จ านวน                    เพื่อใช้เป็น                           
พื้นที่/ความยาว                              ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                      คัน                   
พื้นที่                                                 ตารางเมตร 
  (2)  ชนิด                             จ านวน                            เพื่อใช้เป็น                                                  
พื้นที่/ความยาว                              ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                      คัน                            
พื้นที่                                                     ตารางเมตร 
  (3)  ชนิด                            จ านวน                           เพื่อใช้เป็น                                                  
พื้นที่/ความยาว                              ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จ านวน                      คัน                           
พื้นที่                                                     ตารางเมตร 
 ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณเลขที่           /          
ที่แนบทา้ยใบอนุญาตนี ้

 ข้อ 3 โดยมี                                                                                          เป็นผูค้วบคุมงาน 

 ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏบิัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ 
 (1) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     
พ.ศ. 2522   
 (2) ผู้ได้รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ว ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอื่น  
ที่เก่ียวข้องด้วย 

ใบอนุญาตฉบบันี้ให้ใชไ้ด้จนถึงวนัที่            เดือน                พ.ศ.                                             
 ออกให้ ณ วันที่             เดือน                พ.ศ.               

            

                                                                       (ลายมือชื่อ)       

                                                                                        (     ) 

                                    

แบบ อ.1 
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