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**************
การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง / รื้อถอน เคลื่อนย้าย
และใช้ หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร
...............................................................
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(แก้ไข เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2543)
มาตรา 2 , 21 ผู้ ใ ดจะก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ
เคลื่อนย้าย อาคาร ต้องได้รับอนุ ญาตจากเจ้าพนั กงาน
ท้องถิ่น หรือแจ้งต่อเจ้า พนักงานท้องถิ่น และดาเนินการ
ตามมาตรา 39 ทวิ มาตรา 21 ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย อาคาร ชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง
กาหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบ และคานวณส่วน
ต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารตรวจสอบงาน
ออกแบบ และคานวณดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
เอกสารในการขออนุญาต
1. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
2. สาเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน 1 ชุด
3. สาเนาโฉนดทีด่ ิน / น.ส. 3 / ส.ค. 1 ชุด
4. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารในทีด่ ิน 1 ชุด
(กรณีผขู้ อ อนุญาตไม่ได้เป็นเจ้าของทีด่ ิน)
5. สาเนาเอกสารสิทธิ์เจ้าของที่ดนิ
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6. หนังสือมอบอานาจ 1 ชุด (กรณีได้รับมอบหมายให้
ดาเนินการขออนุญาตแทนผู้ขออนุญาต)
7. แบบแปลนก่ อ สร้ า ง แผนผั ง บริ เ วณ (วิ ศ วะ และส
ถาปั ต ย์ ) ที่ วิ ศ วกรและสถาปนิ ก ผู้ อ อกแบบลงนาม
รับรองทุกแผ่น จานวน 3 ชุด ประกอบด้วย
7.1 แผนที่โดยสังเขป
7.2 แผนผังบริเวณ มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1 :500
7.3 แปลนพื้นที่ทุกชั้น มาตราส่วนไม่น้อยกว่า
1 :100
7.4 คานคอดิน , ฐานราก , มาตราส่วนไม่น้อยกว่า
1 :100
7.5 โครงหลังคา มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:100
7.6 รูปด้านอย่างน้อย 2 รูป มาตราส่วนไม่น้อยกว่า
1 :100
7.7 รูปตัดตามยาว , รูปตัดตามขวาง มาตราส่วนไม่
น้อยกว่า 1:100
7.8 รูปขยายเสา , รูปขยายฐานราก , รูปขยายคาน
มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:100
7.9 รูปขยายบ่อเกรอะ – บ่อซึม มาตราส่วนไม่
น้อยกว่า 1:100
7.10 รูปแสดงทางระบายน้าเสียพร้อมบ่อพัก
ลาดเอียง 1 :200 มาตราส่วนไม่น้อยกว่า
1:100
8. รายการค านวณความมั่ น คงแข็ ง แรงของโครงสร้ า ง
อาคาร ของวิศวกรผู้คานวณออกแบบลงนามทุกแผ่น
1 ชุด

9. หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบ
และ คานวณอาคาร พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบ วิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม (ก.ว.) ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรม จานวน 1 ชุด และ
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรม
คว บคุ ม (ก.ส.) ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ช าชี พ
สถาปัตยกรรมควบคุม 1 ชุด
10. หนั ง สื อแสดงความยิ น ยอมของผู้ควบคุมงาน ตาม
มาตรา 29 พร้อมทั้งสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ควบคุม (ก.ว.) ตามกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพวิศวกรรม จานวน 1 ชุด และสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (ก.ส.)
ตามกฎหมายว่า ด้ว ยวิชาชีพ สถาปั ต ยกรรมควบคุม
จานวน 1 ชุด
11. สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์
และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต
การยื่นเอกสาร
1. ผู้ขออนุญาตจะต้องกรอกข้อความในแบบฟอร์ม ข.1
(กรอกเอกสารที่ กองช่าง อบต. ดงขวาง) และยื่นคาขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
2. ผู้ขออนุญาตจะต้องทาการรับรองสาเนาเอกสารที่นามา
ยื่น ทุกฉบับ

-4ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ายอาคาร ฉบับละ 10 บาท
5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ 20 บาท
6. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ายอาคาร ฉบับละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง
1. อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ให้คิด
ตาม พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตร
ละ 0.50 บาท
2. อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้นแต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 12
เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่ของอาคาร
แต่ ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ให้ คิด
ตามพื้นที่ของอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
4 บาท

-54. อาคารประเภทที่จะต้องมีพื้นที่รับน้าหนักบรรทุกชั้นใด
ชั้นหนึ่งเกิน 500 กิโลกรัม / 1 ตารางเมตร ให้คิดตาม
พื้ น ที่ ของอาคารแต่ ล ะชั้ น รวมกั น ตารางเมตรละ
4 บาท
5. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง ท่อ
ระบายน้า รั้ว หรือกาแพงรวมทั้งประตูรั้ว ให้คิดตาม
ความยาวเมตรละ 1 บาท
บทกาหนดโทษ
มาตรา 65 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา
21 , 22 , 31 , 32 , 33 , 34 , 52 วรรคหก , 57 ,
60 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
60,000 บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
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