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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานสงเสริมสนับสนุนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและดวยความรวมมือจากสมาคมวิศกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ
(ว.ส.ท.) ไดจัดทํามาตรฐานการควบคุมอาคาร พรอมกับไดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะตางๆ จากผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร
ส ว นตํ า บล สมาคมองค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น รวมทั้ ง ส ว นราชการที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให ไ ด
มาตรฐานที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการบริหารและใหบริการ
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชนและความพึงพอใจแกประชาชน รวมทั้งเพื่อเปน
หลักประกันวาประชาชนไมวาจะอยูสวนใดของประเทศ จะไดรับบริการสาธารณะในมาตรฐาน
ขั้นต่ําที่เทาเทียมกัน สงผลใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
หวังเปนอยางยิ่งวา มาตรฐานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการเพิ่มศักยภาพการบริหารและการบริการสาธารณะ สนองตอบความตองการ และสรางความ
ผาสุกแกประชาชนสมดังคําที่วา “ทองถิ่นกาวไกล ชาวไทยมีสุข”
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา
การควบคุ ม อาคาร เปน ภารกิจ ที่ องคก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น คื อ กรุ ง เทพมหานคร
เมืองพัทยา เทศบาล และองคการบริหารสวนตําบล ตองถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 โดยแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ไดใหกรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบใหภารกิจนี้เปนไปตามมาตรฐาน
• พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
มาตรา 56 ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลนครมีหนาที่ตองทําในเขตเทศบาล
ดังตอไปนี้
(7) การวางผังเมืองและการควบคุมการกอสราง
• พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
มาตรา 16 ใหเทศบาล เมืองพัทยา และองคการบริหารสวนตําบล มีอํานาจและหนาที่
ในการจัดระบบการบริหารสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเอง ดังนี้
(28) การควบคุมอาคาร
แผนปฏิ บั ติ ก ารกํ า หนดขั้ น ตอนการกระจายอํ า นาจให แ ก อ งค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ไดกําหนดใหสวนราชการ 50 กรม ตามที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ ตองทําการถายโอน
ภารกิจ จํานวน 245 ภารกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวย ภารกิจที่องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นตองทํา ดังนี้
1) การควบคุมอาคาร
2) การเปรียบเทียบคดีความผิดตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

บทที่ 1 บทนํา

1

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ดังนั้น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดําเนินภารกิจตามอํานาจหนาที่ได
อยางถูกตองตามเจตนารมณของกฎหมาย อันจะทําใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะอยางเทาเทียม
และเปนธรรมจึงไดจัดทํามาตรฐานการควบคุมอาคารนี้ขึ้น

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ใช เ ป น คู มื อ และแนวทางการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารอยางมีประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อใหประชาชนไดรับบริการสาธารณะจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยางมี
มาตรฐานและเปนธรรม

1.3 ขอบเขตของมาตรฐาน
1.3.1 มาตรฐานนี้เปนแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยครอบคลุมเนื้อหา
การพิจารณาอนุญาตตางๆ การตรวจและควบคุมอาคาร การควบคุมการใชอาคาร การอุทธรณ
การควบคุมอาคารในเขตเพลิงไหม บทกําหนดโทษ การดําเนินคดีและการบังคับคดี
1.3.2 กรณีที่ มี ก ารแก ไ ข เปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข อกํ าหนด หลัก เกณฑ เ กี่ ย วกับ การ
ปฏิบัติที่กําหนด ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใหพิจารณาปรับใชมาตรฐานโดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมาย

1.4 นิยามศัพท
เปนคําอธิบายนิยามศัพทตามที่กําหนดอยูในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 คือ
"กอสราง" หมายความวา สรางอาคารขึ้นใหมทั้งหมด ไมวาจะเปนการสรางขึ้นแทน
ของเดิมหรือไม
"ขอบัญญัติทองถิ่น" หมายความวา กฎซึ่งออกโดยอาศัยอํานาจนิติบัญญัติของราชการ
สวนทองถิ่น เชน เทศบัญญัติ ขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล
"เขตเพลิงไหม" หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคาเรือน
ขึ้นไปหรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป รวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอ ภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
2
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“คลังสินคา” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนที่สําหรับ
เก็บสินคาหรือสิ่งของเพื่อประโยชนทางการคาหรืออุตสาหกรรม
"ดัดแปลง" หมายความวา เปลี่ยนแปลงตอเติม เพิ่ม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ
รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ของโครงสรางของอาคารหรือสวนตางๆ ของอาคารซึ่งไดกอสราง
ไวแลวใหผิดไปจากเดิม และมิใชการซอมแซม ดังนี้
1) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของอาคารโดยใชวัสดุที่มีขนาด จํานวน และชนิดเดียวกับ
ของเดิม เวนแตการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตอัดแรงหรือ
เหล็ก โครงสรางเหล็กรูปพรรณ
2) การเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่นไมเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่งสวนใดของ โครงสราง
ของอาคารเดิม เกินรอยละสิบ
3) การเปลี่ยนแปลง การตอเติม การเพิ่ม การลด หรือการขยายซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งไมเปนการ
เพิ่มน้ําหนักใหแกสวนหนึ่ง สวนใดของโครงสรางของอาคารเดิมเกินรอยละสิบ
4) การลดหรือการขยายเนื้อที่ของหลังคาหรือของพื้นที่ชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือ
มากขึ้นรวมกันไมเกินหาตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรืออาคาร
“ดาดฟา” หมายความวา พื้นสวนบนสุดของอาคารที่ไมมีหลังคาปกคลุม และบุคคล
สามารถขึ้นใชสอยได
“ตึกแถวหรือหองแถว” หมายความวา อาคารที่กอสรางตอเนื่องกันเปนแถวยาวตั้งแต
สองคูหาขึ้นไปมีผนังแบงอาคารเปนคูหาและประกอบดวยวัสดุทนไฟเปนสวนใหญ
“ถนนสาธารณะ” หมายความวา ถนนที่เปดหรือยินยอมใหประชาชนเขาไปหรือใชเปน
ทางสัญจรได ทั้งนี้ไมวาจะมีการเรียกเก็บคาตอบแทนหรือไม
“อาคารจอดรถยนต” หมายความวา สถานที่ที่จัดไวใชเปนที่จอดรถยนตโดยเฉพาะ
“ที่วาง” หมายความวา พื้นที่อันปราศจากหลังคาหรือสิ่งกอสรางปกคลุม หมายรวมถึง
บอน้ํา สระวายน้ํา บอพักน้ําเสีย ที่พักมูลฝอย ที่พักรวมมูลฝอยหรือที่จอดรถ ที่อยูภายนอกอาคาร
พื้นที่ของสิ่งกอสราง หรืออาคารที่สูงจากระดับพื้นดินไมเกิน 1.20 เมตร และไมมีหลังคาเรือนหรือ
สิ่งกอสรางปกคลุม
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“นายชาง” หมายความวา ขาราชการหรือพนักงานของราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายชาง
"นายตรวจ" หมายความวา ผูซึ่งเจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งใหเปนนายตรวจ
“บานแถว” หมายความวา หองแถวที่ใชเปนที่อยูอาศัย ซึ่งมีที่วางดานหนาและดานหลัง
ระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแตละคูหา และมีความสูงไมเกินสามชั้น
“บานแฝด” หมายความวา อาคารที่ใชเปนที่อยูอาศัยกอสรางติดตอกันสองบาน มีผนัง
แบงอาคารเปนบาน มีที่วางระหวางรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารดานหนา ดานหลังและดานขาง
ของแตละบานและมีทางเขาออกของแตละบานแยกจากกันเปนสัดสวน
"แบบแปลน" หมายความวา แบบในการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือ
เปลี่ยน การใชอาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสวนสําคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใชสอย
ตางๆ ของอาคาร
“ผนัง” หมายความวา สวนกอสรางในดานตั้งซึ่งกั้นดานนอกหรือระหวางหนวยของ
อาคารใหเปนหนวยแยกจากกัน
“ผนังกันไฟ” หมายความวา ผนังทึบที่กอดวยอิฐธรรมดาหนาไมนอยกวา 18 เซนติเมตร
หรือทําดวยวัสดุทนไฟอยางอื่น และไมมีชองที่ใหไฟหรือควันผานได ถาเปนผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตองหนาไมนอยกวา 12 เซนติเมตร
"ผูควบคุมงาน" หมายความวา ผูรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการกอสราง ดัดแปลง รื้อ
ถอนอาคาร
"ผูดําเนินการ" หมายความวา เจาของผูดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
“ผูตรวจสอบ” หมายความวา ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ
ผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมาย ซึ่งไดขึ้นทะเบียนไวตาม
พระราชบัญญัตินี้”
"แผนผังบริเวณ" หมายความวา แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและ
อาคารที่กอสราง ดัด แปลง รื้อถอน รวมทั้งแสดงขอบเขตของที่สาธารณะและอาคารโดยสังเขป
“ฝา” หมายความวา สวนกอสรางซึ่งกั้นแบงพื้นภายในอาคารใหเปนหอง ๆ
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“พื้น” หมายความวา พื้นที่ใชสอยของอาคารที่บุคคลเขาอยูหรือเขาใชสอยไดภายใน
ขอบเขตของคาน หรือภายในขอบเขตของผนังอาคารรวมทั้งเฉลียงหรือระเบียง
"พื้นที่อาคาร" หมายความวา พื้นที่สําหรับนําไปคํานวณหาอัตราสวน พื้นที่อาคารตอ
พื้นที่ดิน ซึ่งไมรวมถึงพื้นดาดฟา พื้นที่ติดตั้ง เครื่องจักรกล
"ระบบบําบัดน้ําเสีย" หมายความวา กระบวนการปรับปรุงน้ําเสียใหมีคุณภาพเปนน้ําทิ้ง
รวมทั้งการทําใหน้ําทิ้งพนไปจากอาคาร
"ราชการสวนทองถิ่น" หมายความวา เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล องคการ
บริหารสวนจังหวัด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนราชการ
สวนทองถิ่น
"รายการคํานวณ" หมายความวา รายการแสดงวิธีการคํานวณกําลังของวัสดุ การรับน้ําหนัก
และกําลังตานทานสวนตางๆ ของอาคาร
"รายการประกอบแบบแปลน" หมายความวา รายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของ
วัสดุ วิธีปฏิบัติสําหรับการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร เพื่อใหเปนไปตาม
แบบแปลน
"รื้อถอน" หมายความวา รื้อสวนอันเปนโครงสรางของอาคารออกไป เชน เสา คาน ตง
หรือสวนอื่นของโครง สรางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังนี้
1) อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวา
ความสูงของอาคาร
2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร
สวนอื่นของโครงสรางของอาคารที่ตองขออนุญาตรื้อถอนไดแก
- กันสาด คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ผนังหรือฝาที่เปนโครงสรางของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก
- บันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก
- พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กตั้งแตพื้นชั้นที่สองของอาคารขึ้นไป
“โรงงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงงานตาม
กฎหมายวาดวยโรงงาน
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5

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

“โรงมหรสพ” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่ใชเปนสถานที่สําหรับฉาย
ภาพยนตร แสดงละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงคเพื่อเปดให
สาธารณชนเขาชมการแสดงนั้นเปนปกติ
“โรงแรม” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนโรงแรมตาม
กฎหมายวาดวยโรงแรม
“วัสดุทนไฟ” หมายความวา วัสดุกอสรางที่ไมเปนเชื้อเพลิง
“สํานักงาน” หมายความวา อาคารหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารที่ใชเปนสํานักงาน
หรือที่ทําการ
“หลังคา” หมายความวา สิ่งปกคลุมสวนบนของอาคาร รวมทั้งโครงสรางหรือสิ่งใดซึ่ง
ประกอบขึ้นเพื่อยึดเหนี่ยว
"อาคาร" หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงาน และสิ่งที่
สรางขึ้นอยางอื่น ซึ่งบุคคล อาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง
1) อัฒจันทรหรือสิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น เพื่อใชเปนที่ชุมนุมของประชาชน
2) เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้ว กําแพง
หรือประตูที่สรางขึ้นติดตอหรือใกลเคียงกับที่สาธารณะ หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหบุคคลทั่วไปใชสอย
3) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปาย
ก) ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมี
น้ําหนักรวมทั้งโครงสรางเกินสิบกิโลกรัม
ข) ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหาง
จากที่สาธารณะ มีนอยกวาความสูงของปายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ําหนักเกิน
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวงดังนี้คือ
- ขนาดความกวางของปายเกิน 50 เซนติเมตร หรือ
- ยาวเกินหนึ่งเมตร หรือ
- เนื้อที่ของปายเกิน 5,000 ตารางเซนติเมตร หรือ
- มีน้ําหนักของปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายอยางใดอยาง
หนึ่งหรือทั้งสองอยางรวมกันเกินสิบกิโลกรัม
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4) พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถสําหรับ
อาคารบางประเภท
5) สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงสวน
ตางๆ ของอาคารดวย อาคารตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก
- ถังเก็บของที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
- สระวายน้ําภายนอกอาคารที่มีความจุตั้งแต 100 ลูกบาศกเมตรขึ้นไป
- กําแพงกันดินหรือกําแพงกันน้ําที่ตองรับความดันของดินหรือน้ําที่มีความสูง
ตั้งแต 1.50 เมตรขึ้นไป
- โครงสรางสําหรับใชในการรับสงวิทยุหรือโทรทัศนที่มีความสูงจากระดับฐาน
ของโครงสรางนั้น ตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป และมีน้ําหนักรวมตั้งแต 40 กิโลกรัมขึ้นไป
- สิ่งที่สรางขึ้นอยางอื่น ที่มีความสูงจากระดับฐานตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป
“อาคารขนาดใหญ” หมายความวา อาคารที่มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดใน
หลังเดียวกันเกิน 2,000 ตารางเมตร หรืออาคารที่มีความสูงตั้งแต 15.00 เมตรขึ้นไป และมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใดในหลังเดียวกันเกิน 1,000 ตารางเมตร แตไมเกิน 2,000 ตาราง
เมตร การวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา สําหรับอาคารทรง
จั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารขนาดใหญพิเศษ” หมายความวา อาคารที่กอสรางขึ้นเพื่อใชพื้นที่อาคารหรือ
สวนใดของอาคารเปนที่อยูอาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียวหรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกันตั้งแตหนึ่งหมื่นตารางเมตรขึ้นไป
“อาคารชุมนุมคน” หมายความวา อาคารหรือสวนใดของอาคารที่บุคคลอาจเขาไป
ภายในเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแตหนึ่งพันตารางเมตรขึ้นไป หรือชุมนุมคนได
ตั้งแตหารอยคนขึ้นไป
“อาคารพาณิชย” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรม หรือ
บริการธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเทียบไดนอยกวา 5 แรงมา และให
หมายความรวมถึงอาคารอื่นใดที่กอสรางหางจากถนนหรือทางสาธารณะไมเกิน 20 เมตร ซึ่งอาจ
ใชเปนอาคารเพื่อประโยชนในการพาณิชยกรรมได
บทที่ 1 บทนํา

7

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

“อาคารพิเศษ” หมายความวา อาคารที่ตองการมาตรฐานความมั่นคงแข็งแรง และความ
ปลอดภัยเปนพิเศษ เชน อาคารดังตอไปนี้
(ก) โรงมหรสพ อัฒจันทร หอประชุม หอศิลป พิพิธภัณฑสถาน หรือศาสนสถาน
(ข) อูเรือ คานเรือ หรือทาจอดเรือ สําหรับเรือขนาดใหญเกิน 100 ตันกรอส
(ค) อาคารหรือสิ่งที่สรางขึ้นสูงเกิน 15 เมตร หรือสะพานหรืออาคารหรือโครงหลังคา
ชวงหนึ่งเกิน 10 เมตร หรือมีมีลักษณะโครงสรางที่อาจกอใหเกิดภยันตรายตอสาธารณชนได
(ง) อาคารที่เก็บวัสดุไวไฟ วัสดุระเบิด หรือวัสดุกระจายแพรพิษ หรือรังสีตามกฎหมาย
วาดวยการนั้น
“อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารที่ใชเพื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป
เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการ
พาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬา
กลางแจง สนามกีฬาในรมตลาด หางสรรพสินคา ศูนยการคา สถานบริการ ทาอากาศยาน อุโมงค
สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน
“อาคารสูง” หมายความวา อาคารที่บุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดที่มีความสูงตั้งแต
ยี่สิบสามเมตรขึ้นไปการวัดความสูงของอาคารใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงพื้นดาดฟา
สําหรับอาคารทรงจั่วหรือปนหยาใหวัดจากระดับพื้นดินที่กอสรางถึงยอดผนังของชั้นสูงสุด
“อาคารอยูอาศัย” หมายความวา อาคารซึ่งโดยปกติบุคคลใชอยูอาศัยไดทั้งกลางวันและ
กลางคืนไมวาจะเปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว
“อาคารอยูอาศัยรวม” หมายความวา อาคารหรือสวนใดสวนหนึ่งของอาคารที่ใชเปนที่
อยูอาศัยสําหรับหลายครอบครัว โดยแบงออกเปนหนวยแยกจากกันสําหรับแตละครอบครัว

1.5 มาตรฐานอางอิงและกฎหมายที่เกี่ยวของ
1.5.1 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
1.5.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535
1.5.3 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543
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บทที่ 2
ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร
2.1 ความสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดนิยามคําวา “อาคาร” ใหหมายความถึง ตึก
บาน เรือน ราน แพ หรือสิ่งที่สรางขึ้น ซึ่งบุคคลสามารถเขาอยูหรือใชสอยได จึงทําใหหมายความ
รวมถึง เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา รั้ว กําแพง ปาย หรือ สิ่งที่สรางขึ้น
สําหรับติดตั้งปายที่มีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ําหนักทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม จึงเปน
เหตุผลใหตองดําเนินการยกรางมาตรฐานควบคุมอาคาร เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดมี
แนวทางในการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ และประชาชนไดรับบริการอยางโปรงใส สะดวก และ
รวดเร็ว
กฎหมายควบคุมอาคาร มีวัตถุประสงคที่จะควบคุมในเรื่องดังตอไปนี้
1. การสถาปตยกรรม ความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
2. ความมั่งคงแข็งแรงของอาคาร
3. ความปลอดภัยของผูอาศัยหรือผูที่เขาไปใชอาคาร
4. การปองกันอัคคีภัยภายในอาคาร
5. การสาธารณสุข และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน การถายเทอากาศภายในอาคาร
การกําหนดใหน้ําทิ้งหรือน้ําเสียจากอาคารตองผานระบบบําบัดใหเปนน้ําสะอาด กอนระบายลงสู
ทางระบายน้ําสาธารณะ เปนตน
6. การอํานวยความสะดวกแกการจราจร เชน การกําหนดใหอาคารบางชนิดตองจัดให
มีที่จอดรถยนต เพื่อไมใหรถยนตตองจอดริมถนนซึ่งอาจทําใหกีดขวางการจราจร เปนตน
การใชกฎหมายควบคุมอาคาร
1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีผลใชบังคับทั่วประเทศ แตจะใชบังคับ
ในทองที่ใด มีบริเวณเพียงใด ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกากอนประกาศใช
บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร
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2. สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย
ผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคารตามเขต
ของผังเมืองรวมโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา
3. สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราช
กฤษฎีกาใหใช บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไมก็ตาม

2.2 โครงสรางของกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารเปนชื่อที่เรียกโดยทั่วไป ซึ่งประกอบไปดวย
(1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
2.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบังคับใชกฎหมาย
ในกรณีทั่วไป หากไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดแลวใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เรื่องนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นได
ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดมีการออกขอบัญญัติกําหนดเรื่องใดไวแลว
ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ทําใหขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงตองเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถิ่นในสวนที่ไมขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถิ่นใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ
การยกเลิกขอบัญญัติทองถิ่นดังกลาวยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่
ไดกระทําไปแลว โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถิ่นในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้
10
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(1) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว
(2) เปนการออกขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถิ่น
การออกขอบัญญัติทองถิ่นตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี
คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่น ตาม (2) ใหเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถิ่นนั้น
ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั่นทราบดวย
ถา คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบั ญญั ติทองถิ่นนั้ นไมเ สร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถิ่น
นั้นแลว และใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเสนอรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตอไป ถารัฐมนตรีไมสั่งการ
ภายใน 30 วั น นั บแต วั น ที่ ไ ดรับขอบั ญญัติทองถิ่นนั้น ใหถือว ารั ฐมนตรี ไ ดอนุมั ติ ขอบั ญญัติ
ทองถิ่นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
2.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เป น กฎหมายที่ อ อกในกรณี ที่ ส มควรห า มการก อ สร า ง ดั ด แปลง รื้ อ ถอน
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยัง
ไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงาน
ทองถิ่นแลวแตกรณี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได
และใหดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้น
มี ผลบั ง คั บ ใช ถา ไม มี ก ารออกกฎกระทรวงหรือ ข อบัญ ญัติทอ งถิ่ น ภายในกํ า หนดดั งกล า วให
ประกาศเปนอันยกเลิก
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2.2.3 พระราชกฤษฎีกา
เปนการประกาศบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารในทองที่ใดซึ่งตองตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในทองถิ่นนั้น ทั้งนี้ตามที่บัญญัติไว
ตามมาตรา 2 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ปจจุบันไดมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เต็มพื้นที่ใน 12 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี
ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา นครปฐม เชียงใหม ขอนแกน นครราชสีมา ภูเก็ต
สงขลา จั ง หวั ด อื่ น ๆ นอกเหนื อ จากนี้ ท อ งถิ่ น สามารถตรวจสอบข อ มู ล การประกาศพระราช
กฤษฎีกาในพื้นที่นั้นๆ ไดที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง

2.3 เขตควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่ใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ มีการกอสราง
อาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย พื้นที่ใดจะเปน
เขตควบคุมอาคารจะตองประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ในทองที่นั้นๆ เสียกอน กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบังคับใช
ในกรณี ที่ อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ยั ง ไม มี ก ารตราพระราชกฤษฎี ก าให ใ ช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีความประสงคที่จะตราพระราชกฤษฎีกาฯ ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นสามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้
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สํารวจและจัดทําขอมูลรายละเอียด*
กรอกแบบฟอรมขอมูลรายละเอียด
ประกอบการพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา
จัดทําความคิดเห็นของประชาชน
สงขอมูลใหจังหวัดพิจารณา
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
* ขอมูลรายละเอียดประกอบการพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดูในภาคผนวกตาราง ค-1
นอกจากในเขตควบคุมอาคารแลว กฎหมายจะใชบังคับไดโดยไมจําเปนตองตราเปน
พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในทองที่นั้นๆ ถาเปนกรณี
ตอไปนี้ คือ
- กรณีอยูในเขตผังเมืองรวม หรือเคยเปนเขตผังเมืองรวม
- กรณี เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคน หรือโรงมหรสพ
- กรณีอยูในเขตเพลิงไหม

2.4 คณะกรรมการควบคุมอาคาร
คณะกรรมการควบคุ ม อาคาร ประกอบด ว ยอธิ บ ดี ก รมโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ งเป น
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมปองกัน
บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร
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และบรรเทาสาธารณภัย ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ผู แ ทนกรุ ง เทพมหานคร ผู แ ทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ผูแทนสภาวิศวกร) และผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (ผูแทนสภาสถาปนิก) แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
1) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ
2) ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถิ่นตามมาตรา 10 (2)
3) ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถิ่น หรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้
4) กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถิ่นและผูซึ่งมีหนาที่
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้
5) รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้

2.5 เจาพนักงานทองถิ่น
เจาพนักงานทองถิ่น หมายถึง
- ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร
- นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา
- นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล
- นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด
- นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล
- ผูบริหารทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
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2.6 การควบคุมอาคารตามกฎหมาย
การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่ที่ไดมีกฎหมายควบคุม
อาคารใชบังคับแลวตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นเสียกอน
2.6.1 การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร สามารถดําเนินการ
ได 2 วิธี คือ
(1) การขอรั บ ใบอนุ ญ าตตามมาตรา 21 (สํ า หรั บ การก อ สร า ง ดั ด แปลงหรื อ
เคลื่อนยายอาคาร) และตามมาตรา 22 (สําหรับการรื้อถอนอาคาร) ในกรณีนี้ผูขออนุญาตจะตอง
ยื่น คํา ขอรั บ ใบอนุ ญ าตพร อ มเอกสารประกอบการพิจ ารณาเพื่ อให เ จ า พนัก งานท อ งถิ่ น ตรวจ
พิจารณาโดยเจาพนักงานทองถิ่นจะตรวจพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ไมควรเกินระยะเวลา 30 วัน เมื่อผูขออนุญาตไดรับใบอนุญาตแลวจะตอง
แจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตอเจาพนักงานทองถิ่น พรอมทั้ง
แนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน
(2) การแจงตามมาตรา 39 ทวิ (ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น) ในกรณีนี้ผูขออนุญาตจะตองยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้
- สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตองเปนวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร
- มี ส ถาปนิ ก และวิ ศ วกรผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตเป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ เป น ผู
ควบคุมงาน
- สําเนาใบอนุญาตและรายการคํานวณที่สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ
ลงนามรับรอง
- วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ
เมื่อผูแจงสงเอกสารตางๆ ครบถวนและถูกตองแลว เจาพนักงานทองถิ่นจะออก
ใบรับแจงให และผูแจงสามารถดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารได
2.6.2 การใชและเปลี่ยนการใชอาคาร
เมื่ อ ได ทํ า การก อ สร า งดั ด แปลงหรื อ เคลื่ อ นย า ยอาคารประเภทควบคุ ม การใช
เรียบรอยแลว จะตองแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนที่จะเปดใชอาคารเพื่อเจาพนักงาน
บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร

15

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

ทองถิ่นทําการตรวจสอบอาคารนั้นวา ไดทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน ไวถูกตองตามที่ไดรับ
อนุญาต แลวจึงออกใบรับรองการกอสราง เจาของอาคารจึงจะสามารถเขาไปใชอาคารได

2.7 อํานาจ หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
อํานาจ หนาที่สําคัญของเจาพนักงานทองถิ่น ไดแก
1) เปนผูพิจารณาอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย รับรองการใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร และการรับรองการตรวจสอบอาคาร
2) เปนผูดูแลใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมายหากพบวามี
การฝาฝน เจาพนักงานทองถิ่นตองเขาไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ตัวอยางเชน ถามีการกอสราง ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตและอาคารนั้นยัง
กอสรางไมแลวเสร็จ เจาพนักงานทองถิ่นสามารถดําเนินการได ดังนี้
o สั่งใหระงับการกอสราง ดัดแปลงอาคารที่กระทําฝาฝน
o สั่งหามใชอาคารสวนที่ฝาฝนกฎหมายนั้น
o ถาอาคารสามารถขออนุญาตใหถูกตองไดก็สั่งใหเจาของอาคารมายื่นขออนุญาตให
ถูกตอง หรือ ถาตรวจสอบพบวาอาคารในสวนที่ไดกอสรางไปแลวไมถูกตองก็ออก
คําสั่งใหเจาของอาคารแกไขใหถูกตอง ถาสวนใดไมสามารถแกไขใหถูกตองไดก็
ตองสั่งใหรื้อถอนในสวนนั้น
ถาอาคารนั้นยังไมไดรับอนุญาตใหกอสรางแตไดทําการกอสรางเรียบรอยแลว เจาพนักงาน
ทองถิ่นตองพิจารณาวาอาคารหลังนั้นกอสรางถูกตองตามขอบังคับของกฎหมายหรือไม ถาถูกตอง
ก็สั่งใหเจาของอาคารยื่นขออนุญาตใหถูกตองตามขั้นตอน ถาไมถูกตองก็สั่งใหเจาของอาคาร
ดํ า เนิ น การรื้ อถอน และถา หากเจา ของอาคารนั้ น ไมรื้อ ถอนตามคําสั่ง ใหเ จ าพนัก งานทองถิ่ น
เจาพนักงานทองถิ่นสามารถยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งไมยอม
ปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของเจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และเข า ไปรื้ อ ถอนอาคารดั ง กล า วได โดยบุ ค คลที่
เกี่ยวของที่รวมกันฝาฝนกฎหมาย เชน เจาของอาคาร วิศวกร - สถาปนิก ผูออกแบบอาคารหรือ
ควบคุมงานกอสรางอาคาร ผูรับเหมา จะตองเปนผูรวมกันออกคาใชจายการรื้อถอน
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3) ดํ า เนิ น การทางอาญาในกรณี ที่ มี ก ารฝ า ฝ น กฎหมาย เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ต อ ง
ดําเนินการแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหดําเนินคดีลงโทษตามบทกําหนดโทษควบคูกันไป
กับการออกคําสั่งทางปกครองดวย
4) เปนผู ดูแลใหเ จาของอาคารแกไขปรับปรุงอาคารในกรณีหากมีอาคารเกาอยูใ น
สภาพทรุดโทรม หรือไมปลอดภัยในการใชงาน เชน อาจกอใหเกิดอัคคีภัยไดงาย เจาพนักงาน
ทองถิ่นตองเขาไปตรวจสอบและสามารถสั่งใหอาคารนั้นแกไขใหมีความปลอดภัยไดภายใต
ขอบเขตขอกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2540 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
5) เปน ผูมีห นาที่ จัดใหมีเอกสารเผยแพรห ลัก เกณฑ วิธีก ารและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต และการอนุญาตดําเนินการตางๆ ตามกฎหมาย ใหราษฎรในทองถิ่นทราบ การแจงคําเตือน
ไวในใบอนุญาตวา ผูไดรับใบอนุญาตยังตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นที่ใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปดวย ยกตัวอยาง เชน การขออนุญาตกอสรางโรงงาน ผูขออนุญาตจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และจะตองไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดวย เปนตน
6) เปนผูดูแลใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่เปน
เขตเพลิงไหม
7) เปนผูดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาศาล

2.8 นายชางและนายตรวจ
ตามกฎหมายควบคุม อาคาร นอกจากเจ าพนั ก งานท องถิ่ น เปน ผู ดู แ ลการปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายแลว ยังกําหนดใหมีนายชางและนายตรวจใหเปนผูชวยเจาพนักงานทองถิ่น โดยกําหนดให
นายชางและนายตรวจเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งขึ้นมา
และตองมีคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524)
2.8.1 คุณวุฒิของนายชาง
1) นายชาง ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกอสราง หรือแผนก
วิชาชางสํารวจหรือแผนกวิชาชางโยธา หรือแผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร
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- ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รตามที่ ก.พ. กํ า หนดว า ใช เ ป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงชางโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชางตรี ตามหลักสูตรของทางราชการ ซึ่ง ก.พ.
ไดรับรองแลว หรือไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา 1 วิศวกรรม
โยธาตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมเปนนายตรวจตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป
2) คุณวุฒินายตรวจ ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชากอสราง หรือแผนกวิชาชางสํารวจ หรือแผนกวิชาชางโยธา หรือ แผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรตามที่ กพ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนายชางโยธา 1 หรือเทียบเทา
2.8.2 หนาที่ของนายชางและนายตรวจ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ถึง มาตรา 55 ไดบัญญัติหนาที่
ของนายชางและนายตรวจไว ดังนี้
1) นายชางและนายตรวจ สามารถเขาไปในบริเวณที่กําลังมีการกอสรางหรือดัดแปลง
ฯลฯ อาคารได เพื่อตรวจสอบวาอาคารหลังนั้นไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม
2) ถาอาคารนั้นไดกอสราง หรือดัดแปลง ฯลฯ เสร็จเรียบรอยแลว และสงสัยวา
อาคารนั้นอาจจะกอสราง หรือดัดแปลง ฯลฯ ฝาฝนกฎหมายควบคุมอาคาร เชน กอสรางไมตรง
ตามแบบที่ไดรับอนุญาต หรือมีการใชอาคารไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต เปนหนาที่ของนายชาง
ที่ตองเขาไปตรวจสอบอาคารนั้น
หมายเหตุ : ขณะกําลังมีการกอสรางหรือดัดแปลง ทั้งนายชางและนายตรวจสามารถ
เขาไปในบริเวณที่มีการกอสรางหรือดัดแปลงเพื่อตรวจสอบได
เมื่อกอสรางแลวเสร็จ หากมีกรณีที่สงสัยใหเปนหนาที่ของนายชางที่จะเปน
ผูเขาไปตรวจสอบ

18

บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2.9 การอุทธรณ
ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตผูแจงตาม มาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นได โดยทําเปนหนังสือและยื่นตอ
เจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง ภายใน 30 วันนับแตวันรับคําสั่ง
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับหนังสืออุทธรณแลวจะพิจารณาและมีคําวินิจฉัย
อุทธรณภายใน 60 วัน และจะแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบ หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาแลวเจาพนักงาน
ทองถิ่นตองถือปฏิบัติตามนั้น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย
1) ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน
2) อัยการจังหวัด
เปนกรรมการ
3) กรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหมกี รรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ
4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น

2.10 เขตเพลิงไหม
ในกรณี ที่ มี เ หตุ เ พลิง ไหม ท อ งถิ่ น ต อ งดํ า เนิ น การประกาศเป น เขตเพลิ ง ไหม โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้
(ก) มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ
(ข) บริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
ถาไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมก็สามารถ กอสราง
ซอมแซมบานเรือนได
บทที่ 2 ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร
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2.11 บทกําหนดโทษ
ผูที่ฝาฝนบทบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร จะตองมีโทษตามที่บัญญัติไว
ในมาตรา 65 ถึง มาตรา 74 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมีโทษปรับ หรือระวางโทษ
จําคุก หรือทั้งจําทั้งปรับ แลวแตกรณี เชน ผูใดฝาฝนโดยกระทําการกอสรางหรือใชอาคารหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน
หรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ นอกจากนั้นยังตองระวางโทษปรับรายวันอีกวันละ
ไมเกิน 1 หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง และหากอาคารที่ฝาฝน
นั้นเปนอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข ฯลฯ ตองระวางโทษเปน
สองเทา
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บทที่ 3
มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
การอนุญาตกอสรางอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ครอบคลุมถึง การอนุญาต
ใหกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร ซอมแซม และเคลื่อนยายอาคาร

3.1 วิธีการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร
การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร สามารถเลือกกระทําได
2 วิธี คือ
1. ยื่นขอเพื่อขอรับใบอนุญาต กอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร จาก
เจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (การกอสราง
ดัดแปลง ซอมแซม หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือมาตรา 22 (การรื้อถอนอาคาร) วิธีนี้ตองไดรับ
ใบอนุญาตกอน จึงจะเริ่มดําเนินการได
2. ยื่นความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ตามมาตรา 39 ทวิ (การกอสรางดัดแปลง ซอมแซม หรือเคลื่อนยายอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
โดยไมขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น) วิธีนี้เมื่อยื่นความประสงคและเจาพนักงานทองถิ่นออก
ใบรับแจงแลว ผูแจงสามารถเริ่มดําเนินการไดนับตั้งแตวันที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับใบแจง

3.2 การพิจารณาอนุญาตกอสรางอาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร
อาคารที่จะดําเนินการกอสรางใหมทุกประเภท และรวมถึง สะพาน ทางหรือทอระบายน้ํา
ทาน้ํา รั้ว กําแพง ปายที่มีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือทั้งโครงสรางมีน้ําหนักเกินกวา 10 กิโลกรัม
2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น
1. การแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตามมาตรา 21
1
2

เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21
แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1) จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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3

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

22

กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน
หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล,
ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดนิ จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
โครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรม
แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ จํานวน 1 ชุด
รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
กรณีเปนอาคารสูง (ตัง้ แต 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองยืน่ แบบและ
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
แบบและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ระบายอากาศ
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

16
17
18

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ลิฟต (เฉพาะอาคารสูง)
2. การแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร (แบบ อปท1) จํานวน 5 ชุด
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร (แบบ อปท.5)
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร
(แบบ อปท.5)
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ อปท.5)
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน
หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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11
12
13
14
15
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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24

สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล, ผูรับ
มอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ จํานวน 1 ชุด (กรณีเปนอาคารที่มี
ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
ตารางแสดงพืน้ ที่อาคารและพื้นที่เพื่อคํานวณทีจ่ อดรถยนต (แบบฟอรมตาราง)
เพื่อประกอบการเสียคาธรรมเนียม
กรณีเปนอาคารสูง (ตัง้ แต 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
ตองยืน่ แบบและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
แบบและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบของวิศวกรผูออกแบบระบบระบายอากาศ (แบบ
อปท.5)
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต (เฉพาะ
อาคารสูง)
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบระบายอากาศ
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบไฟฟา
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบปองกันเพลิงไหม
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบบําบัดน้ําเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบประปา
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมระบบลิฟต (เฉพาะอาคารสูง)
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติใหดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา 21
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ไมเกิน 1 วัน

ยื่นสงเอกสารใหม
แจงใหจัดสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบถวน
ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง
แจงผูขอใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง (แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง / วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ 1) กรณีแบบมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบไว อาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดภายใน
10 วัน ตามหนังสือ ที่ มท 0892.2/ว 1582 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เรื่อง การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิ บั ติ ร าชการเพื่ อ ประชาชน (กรณี ข ออนุ ญ าตก อ สร า งอาคารตามแบบของ
กรมโยธาธิการและผังเมือง)
2) กรณีที่ องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแบบบานสําเร็จรูปไวแลว สามารถพิจารณาอนุญาต
ใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน เนื่องจากเจาพนักงานทองถิ่นไมจําเปนตองตรวจสอบแบบแปลน
การกอสราง
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีกอสรางอาคารตามมาตรา 21)
1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ (ข.1)
ใหลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุญาตจะนําตรวจสถานที่กอสราง
ไมเกิน 3 วัน นับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ
2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิม ในที่ดิน) และเมื่อตรวจสอบ
สถานที่กอสรางตามวันเวลานัดแลว ใหทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวาง
ของถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียง และอาคารที่
มี อ ยู เ ดิ ม ในบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าต และตรวจสอบบริ เ วณที่ ข ออนุ ญ าตอยู ใ นข อ กํ า หนดของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวม
เรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็นพรอม
เอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หั ว หน า ส ว นโยธาหรื อ ผู อํ า นวยการกองช า ง ตรวจสอบให ค วามเห็ น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ

26

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

(ในวันที่แจง)

1 วัน
(นายชาง / วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจง ฯ
ในวันที่แจง
ไมเกิน 3 วัน

ตรวจแบบยื่นแจง

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง
บริเวณ แผนที่สังเขป
ไมเกิน 8 วัน

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

(นายชาง / วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทําผิด
แบบก็แจงใหแกไข (มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ
ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41,
42 และ 43 แลวแตกรณี

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและมีหนังสือแจง
ผูยื่นแจงทราบการยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน
45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจ า หน า ที่ รั บ เรื่ อ งการยื่ น แจ ง ความประสงค ก อ สร า งอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบถวนตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทํา
การตรวจสอบสถานที่กอสรางวาไมกอสรางกอนยื่นแจง และอาคารที่ยื่นแจงไมขัดตอกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ เพื่อลงเลขรับเรื่องตามมาตรา 39 ทวิ
รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจสถานที่กอสรางใบรับแจง (แบบ อปท.6) ใน
วันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนาม ใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม (กรณีมีอาคารเดิม) เมื่อตรวจสอบสถานที่
กอสรางตามวันเวลานัดแลว ใหนายตรวจจัดทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความ
กวางถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคาร
ที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ยื่นแจง และการตรวจสอบบริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผู
พิจารณาแบบ ภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หั ว หน า ส ว นโยธาหรื อ ผู อํ า นวยการกองช า ง ตรวจสอบให ค วามเห็ น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
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3.3 การพิจารณาอนุญาตดัดแปลงอาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร
อาคารเดิม หรืออาคารขณะกอสราง หากมีการดําเนินการดังนี้
1) เปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือ
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ

คาน คสล.

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

คานเหล็ก

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-1 แสดงการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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2) เปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดุชนิด
เดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น ซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวน
หนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-2 แสดงการเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร
โดยใชวัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น
เปนการเพิ่มน้าํ หนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10
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3) เปลี่ ย นแปลง ต อเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่ งลัก ษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง
สัด สว น น้ํา หนั ก เนื้อที่ สวนตางๆ ของอาคารที่ไ ม เ ปนโครงสร างของอาคาร ซึ่ ง เปนการเพิ่ม
น้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-3 แสดงการเปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง
สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สว นตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร
ซึ่งเปนการเพิม่ น้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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4) ลดหรื อ ขยายเนื้ อ ที่ ข องพื้ น ชั้ น หนึ่ ง ชั้ น ใด ให มี เ นื้ อ ที่ น อ ยลงหรื อ มากขึ้ น
รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน

พื้นที่โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

พื้นที่โครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-4 แสดงการลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนือ้ ที่นอยลงหรือมากขึ้น
รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
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5) ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5 ตารางเมตร
โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน

พื้นที่หลังคาอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

พื้นที่หลังคาอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-5 แสดงการลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา
ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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6) ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ แตกตางจาก
แผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20

ระยะที่ตั้งอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

ระยะที่ตั้งอาคารที่กอสรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-6 แสดงระยะทีต่ ั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ
แตกตางจากแผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20

34

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

7) สัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5

สัดสวนโครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-7 ก แสดงสัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5

สัดสวนโครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-7 ข แสดงสัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น
1. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 และ
2. การแจงความประสงคจะดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

1
2
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เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 และ
39 ทวิ
ใชเอกสารและหลักฐานเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร มาตรา 21 และ
39 ทวิ โดยตองมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต
กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (ถาวิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)
ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได
กรณีอาคารเดิมเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ซึ่งกําลังกอสรางอยู หรือกอสรางเสร็จแลว
ถาขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 วิศวกรผูออกแบบและคํานวณโครงสราง
ของอาคาร และงานระบบของอาคาร ตองเปนวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติใหดัดแปลง
อาคารตามมาตรา 21
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไข แบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21)
1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามแบบคําขอ (ข.1) ให
ลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุญาตจะนําตรวจสถานที่ดัดแปลง
อาคาร ไมเกิน 3 วัน นับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ
2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม และเมื่อตรวจสอบสถานที่ดัดแปลงอาคารตาม
วันเวลานัดแลว ใหทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางของถนนสาธารณะ
ลําธารหรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคาร ขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิมใน
บริเวณที่ขออนุญาต และการตรวจสอบบริเวณที่ขออนุญาตอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวงผัง
เมื องรวม ตามพระราชบั ญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบัน ทึกรายงานและรวมเรื่องส งใหผู
พิจารณาแบบภายใน 8วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชาภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น แบบ ค.1
ภายในกําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่น
คําขอทราบผลการพิจารณาคําขอ
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2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
(นายตรวจ)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(ในวันที่แจง)

ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจงฯ
ในวันที่แจง
ไมเกิน 3 วัน
ตรวจแบบยื่นแจงฯ

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ
ทําแผนผังบริเวณ แผนที่สังเขป
ไมเกิน 8 วัน

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ไมถูกตอง

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทํา
ผิดแบบก็แจงใหแกไข
(มาตรา 39 ตรี)
แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจ า หน า ที่ รั บ เรื่ อ งการยื่ น แจ ง ความประสงค ดั ด แปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่ ดั ด แปลงอาคารว า ไม ดั ด แปลงก อ นยื่ น แจ ง และอาคารที่ ยื่ น แจ ง ไม ขั ด ต อ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ เพื่อลงเลขรับเรื่องตาม
มาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจสถานที่ดัดแปลงอาคาร (แบบอปท.6)
ในวันที่ยื่นแจง แลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนามใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม จากนั้นเมื่อตรวจสอบสถานที่กอสรางตามวัน
เวลานัดแลว ใหนายตรวจจัดทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางของถนน
สาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิม
ในบริเวณที่ยื่นแจงการตรวจสอบบริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบ
ภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จะตองมีแบบแปลนแผนผังบริเวณ รายการ
ประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดยแบบแปลน
สําหรับขออนุญาตดัดแปลงอาคารตองแสดงสวนที่มีอยูเดิม และสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจน
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3.4 การพิจารณาอนุญาตรื้อถอนอาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
1) อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ นอยกวา
ความสูงของอาคาร
2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น
1. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
1
2

3
4
5
6

7
8

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1) จํานวน 5 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล,ผูรับมอบ
อํานาจ,เจาของที่ดิน
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบขั้นตอน
วิธีการ และสิ่งปองกันวัสดุรว งหลนในการรื้อถอนอาคาร (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.4)
แผนผัง แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
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2. การแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
1
2

2
3
4
5
6
7
8
9
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เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคาร (แบบ อปท. 1) จํานวน 5 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล,ผูรับมอบ
อํานาจ, เจาของที่ดิน
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมงาน
แผนผัง แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหรื้อถอน
อาคารตามมาตรา 22
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม
ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบถวน
ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22)
1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนตามแบบคําขอ
(ข.1) แลวให ลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุ ญาตจะนําตรวจ
สถานที่รื้อถอนอาคารไมเกิน 3 วันนับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ
2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม และเมื่อตรวจสอบสถานที่รื้อถอนตามวันเวลานัด
แลว ใหทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางของถนนสาธารณะ หรือ คลอง
สาธารณะ รายละเอียดอาคารขางเคียงโดยรอบและอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ขออนุญาต โดยทํา
บันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น แบบ ค.1
ภายในกําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
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2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะรื้อถอน
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(ในวันที่แจง)

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจงฯ
ในวันที่แจง

ไมเกิน 3 วัน
ตรวจแบบยื่นแจงฯ

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง
บริเวณ แผนที่สังเขป
ไมเกิน 8 วัน

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

ไมถูกตอง

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทํา
ผิดแบบก็แจงใหแกไข
(มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจ า หน า ที่ รั บ เรื่ อ งการยื่ น แจ ง ความประสงค รื้ อ ถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่รื้อถอนอาคารวาไมรื้อถอนกอนยื่นแจงจึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องให
เจาหนาที่เพื่อลงเลขรับเรื่องตามมาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจ
สถานที่รื้อถอนอาคาร (แบบอปท.6) ในวันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนามใบรับแจง
ในทันที และสงนายตรวจดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
- ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม เมื่อตรวจสอบสถานที่รื้อถอนอาคาร ตามวัน
เวลานั ด แล ว ให น ายตรวจจั ด ทํ า ผั ง สั ง เขปที่ ตั้ ง อาคารแผนผั งบริ เวณ แนวเขตความกว างถนน
สาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิม
ในบริเวณที่ยื่นแจง โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
ตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร จะตองมีแบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการ
ประกอบแบบแปลนเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดยแบบแปลนสําหรับการ
ขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตองแสดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนวิธีการปองกันเพื่อความปลอดภัย
ในการรื้อถอนอาคาร ใหมีรายละเอียดครบถวนตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 3
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3.5 การพิจารณาอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร
อาคารที่ตองการเคลื่อนยายจากที่ตั้งเดิมไปยังสถานที่ใหม ซึ่งสถานที่ใหมอาจจะอยู
ในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดิม หรือเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่นก็ได
2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น
1. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 21
1
2

3

4
5
6
7
8

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 21
คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.2) จํานวน 5 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน (กรณีผูขออนุญาต ไมใชเจาของที่ดิน)
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล, ผูรับ
มอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
โครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรม
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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9
10
11
12
13

แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ จํานวน 1 ชุด
รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4) (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
2. การแจงความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

1
2
3
4

5
6
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เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
หนังสือแจงความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อปท.1) จํานวน 5 ชุด
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร (แบบ อปท.5) ของวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร(แบบ อปท.5)
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร
(แบบ อปท.5)
หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงาน (แบบ อปท.5) ของสถาปนิกผูควบคุมงาน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 21
ยื่นสงเอกสารใหม

รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ถูกตอง
ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.2 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.2 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 21)
1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนตามแบบคําขอ
(ข.2) ใหลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุญาตจะนําตรวจสถานที่
เคลื่อนยายอาคาร ไมเกิน 3 วัน นับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ
2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม ที่ตองการเคลื่อนยายอาคาร และเมื่อตรวจสอบ
สถานที่เคลื่อนยายอาคารตามวันเวลานัดแลว ใหทําผังสังเขป ที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขต
ความกวางของถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียง
และอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ขออนุญาต การตรวจสอบบริเวณที่ขออนุญาตอยูในขอกําหนดของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวม
เรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นชอบ
แบบ ค.1 ภายในกําหนดเวลา 3 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 2 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
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2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

(ในวันที่แจง)

1 วัน

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจงฯ
ในวันที่แจง

ไมเกิน 3 วัน

ตรวจแบบยื่นแจงฯ
แจงผูยื่น
แกไขใหถูกตอง

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง
บริเวณ แผนที่สังเขป
ไมเกิน 8 วัน
(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานสวนทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ไมถูกตอง

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพลการ
กระทําผิดแบบก็แจงใหแกไข
(มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจาหนาที่รับเรื่องการยื่นแจงความประสงคเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่เคลื่อนยายอาคารวาไมเคลื่อนยายอาคารกอนยื่นแจง และอาคารที่ยื่นแจงไมขัดตอ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่เพื่อลงเลขรับเรื่องตาม
มาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจง ออกใบนัดตรวจสถานที่กอสราง ใบรับแจง (แบบ
อปท.6) ในวันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนาม ใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจ
ดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิมที่จะทําการเคลื่อนยายอาคาร จากนั้นเมื่อตรวจสอบ
สถานที่ เ คลื่ อ นย า ยอาคารตามวั น เวลานั ด แล ว ให นายตรวจจั ดทํ าผั งสั งเขปที่ ตั้ งเดิ ม อาคารที่
เคลื่อนยายและที่ตั้งใหม แผนผังบริเวณแนวเขตความกวางถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ
ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ยื่นแจง การตรวจสอบ
บริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวง ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่น
คําขอทราบผลการพิจารณาคําขอ
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4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ ข ออนุ ญ าตเคลื่ อ นย า ยอาคาร ต อ งมี แ บบแปลน แผนผั ง บริ เ วณ
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดย
แบบแปลนสําหรับการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตองแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง
ตลอดจนความปลอดภั ยในการเคลื่ อนยายอาคาร ให มีรายละเอี ยดครบถวนตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 4

3.6 การพิจารณาอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ
เพื่อการอื่น
1. กรณีที่ตองขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ
เพื่อการอื่น
ไดแก ที่จอดรถยนตที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 สําหรับอาคารที่ตองจัดใหมีที่จอด
รถยนตถือเปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังอยู กรณีตองขอ
อนุญาต เชน
1) ยกเลิกที่จอดรถยนตภายนอกอาคารและยายไปจัดภายในอาคารที่กอสรางขึ้นใหม
2) จัดที่จอดรถยนตภายนอกอาคารหรือภายในอาคารใหมจํานวนเทาเดิม
3) ยกเลิกที่จอดรถยนต เดิมบางสวนจํานวนที่จอดรถยนตคงเหลือเพียงพอตาม
กฎกระทรวง
4) เปลี่ยนแปลงทางวิ่งรถยนต ทางเขา-ออกรถยนต ปากทางเขาออกรถยนตไป
จากเดิมที่เคยไดรับอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนตของอาคารเพื่อการดัดแปลงอาคารนั้น ใหขออนุญาต
ดัดแปลงอาคารเพียงอยางเดียว

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขออนุญาต

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
54

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีที่ตองขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ เพื่อการอื่น
(แบบ ข.4) จํานวน 5 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 5 ชุด
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชเปนที่จอดรถ หรือ สําเนาสัญญาเชาที่ดิน
(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต (กรณีผูขออนุญาตเปนเจาของที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล,ผูรับมอบ
อํานาจ,เจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
(กรณีเปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ
สถาปตยกรรม (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.4)
หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 4)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อพรอมเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนทีจ่ อดรถ)
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาต
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตดัดแปลง หรือใช
ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.4 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.4 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนตามแบบคําขอ
(ข.4) ใหลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุญาตจะนําตรวจสถานที่
ดัดแปลงที่จอดรถ ไมเกิน 3 วัน นับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ
2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม และที่จอดรถยนตของอาคารเดิม เมื่อตรวจสอบ
สถานที่ดัดแปลงที่จอดรถตามวันเวลานัดแลว ใหทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขต
ความกวางของถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียง
และอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ขออนุญาต การตรวจสอบบริเวณที่ขออนุญาตอยูในขอกําหนดของ
กฎกระทรวง ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวม
เรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
2.3 ตรวจสอบโฉนดที่ดินเคยไดรับอนุญาตเปนที่จอดรถยนตของอาคารอื่นหรือไม
3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน หรือคณะทํางาน ทําการพิจารณา
แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด
เสนอความเห็นพรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน
15 วัน สําหรับอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น แบบ ค.1
ภายในกําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่ อ การอื่ น ต อ งมี แ บบแปลน แผนผั ง บริ เ วณ รายการประกอบแบบแปลน รายการคํ า นวณ
เชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดยแบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหม
แทนของเดิมใหชัดเจน สําหรับการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคาร เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขา-ออก ของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน
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3.7 การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
1. กรณีที่ตองขออนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง
เมื่อใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือ
ใบรับรอง การกอสรางอาคารสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหยื่นเรื่องขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
2. เอกสารและหลั ก ฐานที่ ต อ งยื่ น พร อ มการขอรั บ ใบแทนใบอนุ ญ าตหรื อ ใบแทน
ใบรับรอง
1
2
3

เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง (แบบ ข. 7)
กรณีใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรอง
สูญหายของสถานีตํารวจทองที่ที่ใบอนุญาต หรือใบรับรองนัน้ สูญหาย
กรณีที่ใบอนุญาต หรือใบรับรองถูกทําลาย หรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาต หรือ
ใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย

3.8 อาคารที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต
1. อาคารที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 32
มาตรา 33 และมาตรา 34 ไดแกอาคารดังตอไปนี้
1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
2) อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการ
หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซึ่งมีกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงาน
ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ
6) อาคารที่ทําการสถานทูต หรือ สถานกงสุลตางประเทศ
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ
หนวยงานตามขอ 1) ถึง 6) หากประสงคจะดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน
หรือ เคลื่อนยายอาคาร จะตองดําเนินการดังนี้
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1. มีหนังสือแจงและสงแบบแผนผัง แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
จํานวน 2 ชุด ใหเจาพนักงานทองถิ่นกอนดําเนินการ ไมนอยกวา 30 วัน ซึ่งแผนผังบริเวณ แบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลน ตองถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. เจาพนักงานทองถิ่น ตองตรวจพิจารณาใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแผนผัง
บริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน
3. การตรวจพิจารณาใหตรวจเฉพาะที่เกี่ยวกับการรักษาแนวอาคารตามถนนให
เปนระเบียบ ระดับชั้นลางของอาคารความสัมพันธระหวางอาคารกับทางถนนหรือที่สาธารณะ
ที่วางอื่นๆ หรืออาคารตางเจาของ หรือผูครอบครอง และบริเวณที่ตองหามกระทําการ สําหรับ
อาคารบางชนิด หรือบางประเภท
4. หากพบวาแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนมีสวนที่
ตองดําเนินการแกไข ใหมีหนังสือแจงหนวยงานทราบ
2. อาคารที่ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21 และมาตรา 22 ไดแกอาคาร
ดังตอไปนี้
1. อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ กิจการสาธารณกุศล
หรือเพื่อสาธารณประโยชน เปนการชั่วคราวและมีกําหนดเวลารื้อถอน ซึ่งจัดทํา หรือควบคุม
โดยทางราชการ องคการ หรือกิจการสาธารณกุศล
2. อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือประรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชนเปนการ
ชั่วคราวและไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมี
กําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 10 วัน
3. อาคารที่ตองขออนุญาตกอสรางแตใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตการรื้อถอนอาคาร
1. อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร ซึ่งสูงไมเกิน 2 ชั้น
หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร ไมเกิน 5 เมตร และมีกําหนดเวลารื้อถอน เมื่อ
อาคารถาวรแลวเสร็จ
2. อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทําลาย หรือทําให
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเพลิงไหม หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งสูงไมเกิน
2 ชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารไมเกิน 9 เมตร และไมใชอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช โดยมีกําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 12 เดือน
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บทที่ 4
มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร
ในการกอสรางอาคารที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการ ตองดําเนินการกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบ
แปลน ตลอดจนเงื่อนไขที่กําหนดไวแนบทายใบอนุญาต ซึ่งผูที่มีหนาที่ในการตรวจและควบคุม
อาคารใหดําเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือนายชางหรือนายตรวจที่ไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่น โดยนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจในการเขาไปในบริเวณที่มีการกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อตรวจสอบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารหรือไม แตยังมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือสั่งใหแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้นได

4.1 การตรวจสอบและควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดรับอนุญาต
1. การติดตั้งมาตรการเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดขณะกอสรางอาคาร
อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น กอนเริ่มดําเนินการ
และขณะกอสราง ผูดําเนินการกอสรางจะตองมีการติดตั้งมาตรการในการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดขณะกอสราง เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่อยูขางเคียง โดย
มาตรการดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนด ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 1 ดังนี้
1) การกอสรางอาคารที่สูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะหางจากตัวอาคารถึงเขต
ที่ดินนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร ตองมีรั้วชั่วคราวสูงไมนอยกวา 2 เมตร ปดกั้นตามแนวเขต
ที่ดินที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของพรอมติดตั้งมาตรการปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจ
เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน
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2) การกอสรางอาคารพักอาศัยสูงเกิน 2 ชั้น เชน ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน
อาคารสาธารณะ หรืออาคารพิเศษ กอนเริ่มลงมือกอสรางตองติดปายขนาดไมนอยกวา 0.50 เมตร
x 1.00 เมตร ในบริเวณที่ทําการกอสรางและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตลอดเวลาที่กอสราง
โดยปายดังกลาวตองมีรายละเอียดดังนี้
- ชนิดของอาคาร
- เลขที่ใบอนุญาต พรอมวันที่อนุญาตและวันหมดอายุ
- กําหนดแลวเสร็จ
- ชื่อเจาของอาคาร
- ชื่อผูดําเนินการกอสราง
- ชื่อผูควบคุมงาน พรอมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดแผนปายแสดงงานกอสราง
ชนิดอาคาร และจํานวนชั้น (บานพักอาศัย, อาคารพาณิชยฯ)
เลขที่ใบอนุญาต พรอมวันทีอ่ นุญาตและวันหมดอายุ ……………………………..…………
กําหนดแลวเสร็จ …………………………………………………………….………………
ชื่อเจาของอาคาร ………………………………………………………………………….…
ชื่อผูดําเนินการกอสราง………………………………………………………………………
ชื่อผูควบคุมงาน พรอมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ………………………….…………
ชื่อผูรับจาง (ชื่อบุคคลและนิติบุคคล)............................ ……...…............…………………..
หมายเลขโทรศัพท …………………………………………………………………………..
หมายเหตุ -วัสดุที่ใชทําแผนปายใหใชแผนเหล็ก หรือไมอัด
ขนาดกวางไมนอยกวา 1.20 เมตร ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร
รูปที่ 4-2 ตัวอยางแผนปายแสดงรายละเอียดงานกอสราง
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3) ถาการกอสรางตองมีการขุดดินใกลหรือติดที่สาธารณะ ตองมีการจัดสิ่งปองกัน
การตก หรือราวกั้นรอบบริเวณที่ขุดดิน พรอมปายเตือนอันตราย และติดตั้งไฟฟาใหมีแสงสวาง
หรือไฟสัญญาณสีแดงกระพริบเตือนอันตรายระหวางพระอาทิตยตกถึงพระอาทิตยขึ้น
4) ถามีการขุดดินในบริเวณที่ใกล หรือชิดอาคาร ถนน หรือกําแพง ลึกจนอาจเปน
อันตรายแกอาคาร ถนน หรือกําแพงนั้น ผูดําเนินการกอสรางตองติดตั้งค้ํายัน เข็มพืด หรือฐานราก
เสริมตามความจําเปน เพื่อความปลอดภัยและตองมีการตรวจสอบแกไขค้ํายัน เข็มพืด และฐานราก
ดังกลาว ใหอยูในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และมีความปลอดภัยอยูเสมอ
2. การตรวจสอบอาคารขณะกอสราง
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผู
ขออนุญาตแลว จะตองจัดเจาหนาที่ นายชาง หรือ นายตรวจ เขาตรวจสอบการกอสรางอาคารและ
รายงานผลการตรวจอาคารเปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอวามีการกอสรางถูกตองตรงตามแบบที่
ไดรับอนุญาตหรือไม ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองดําเนินการออกระเบียบทองถิ่น เพื่อ
กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบการกอสราง และการรายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ง
จะตองสอดคลองและสัมพันธกับจํานวนอาคารที่ไดรับอนุญาต (ตัวอยาง ดูภาคผนวก ก-2)
3. การรายงานผลอาคารที่กอสรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต
เมื่อนายชางหรือนายตรวจ เขาตรวจสอบการกอสรางอาคาร แลวตรวจพบวามีการ
กระทําผิดไปจากแบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต จะตองจัดทํา
รายงานการตรวจพบการกระทําความผิดผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเจาพนักงานทองถิ่น
โดยเร็ว ซึ่งในรายงานการตรวจพบการกระทําผิดจะตองระบุรายละเอียดดังนี้
1) วัน เวลา ที่ตรวจพบ
2) รายละเอียดของอาคารตามใบอนุญาต เชน เจาของอาคาร เลขที่ใบอนุญาต
ชนิดของอาคาร
3) รายละเอียดการกอสรางวาดําเนินถึงขั้นใด เชน ชวงการเทคาน กอสรางถึงชั้นที่
1 เปนตน
4) ลักษณะการกระทําผิดโดยระบุฐานการกระทําผิด เชน ตอเติมเพิ่มเสา เพิ่มพื้น
เกิน 5 ตารางเมตร เปนตน
5) ตองระบุการกระทําผิดจากที่ขออนุญาตใหชัดเจน
6) จัดทําแบบแปลน แผนผัง แสดงรายละเอียดการกระทําผิด
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4. การออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น กรณีอาคารกําลังกอสราง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนยาย
อาคาร ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต หรือผิดไปจากที่ไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น
เมื่อพบการดําเนินการที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต หรือ แบบที่แจงตอเจาพนักงาน
ทองถิ่น ใหนายชางหรือ นายตรวจรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเสนอใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกคําสั่งที่เกี่ยวของ ดังนี้
กรณีที่ 1 กรณีเปนอาคารที่สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดใหออกคําสั่ง ดังนี้
1) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น ตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.5)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือ
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมี
เครื่องหมายแสดงการหามไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว (แบบฟอรมคําสั่ง ค.6)
3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต
ตองไมนอยกวา30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของอาคารยื่นคําขอ
รับใบอนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตร 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.11)
4) หากมีการฝาฝนไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหออกคําสั่งเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา
30 วัน นับแตวันครบกําหนดใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา
39 ทวิ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอน
อาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15)
กรณีที่ 2 กรณีเปนอาคารที่สามารถแกไข และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดใหออก
คําสั่งดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูดําเนินการ ผูควบคุมงาน ระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.5)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือ
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมี
เครื่องหมายแสดงการหามไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว (แบบฟอรมคําสั่ง ค.6)
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3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต
ตองไมนอยกวา30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของอาคารแกไขและ
ใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.12)
4) หากมีการฝาฝน ไมแกไขและไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ให
เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันครบกําหนดใหแกไขและใหยื่นคําขออนุญาตหรือ
ดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน
หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค. 15)
กรณีที่ 3 กรณีเปนอาคารที่ไมสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได และไมสามารถ
แกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่ง ตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน ระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.5)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใชหรือ
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมี
เครื่องหมายแสดงการหามไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว (แบบฟอรมคําสั่ง ค.6)
3) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไมนอยกวา30 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้ งหมดหรือบางสว น
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 8)

4.2 การตรวจพบการกอสรางอาคาร โดยมิไดรับอนุญาต
เมื่อมีการตรวจพบวามีการกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารโดยมิไดรับอนุญาต นายชาง
หรือนายตรวจตองจัดทํารายงานการกระทําผิดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที เพื่อพิจารณา
เสนอให เ จา พนั ก งานทองถิ่ น ออกคําสั่ง ใหผูดํา เนินการกอสร า งระงั บการกอสร าง หรื อ แก ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แลวแตกรณี ซึ่งในรายงานตองระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับ
การรายงานผลอาคารที่กอสรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต โดยในการออกคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น (ตัวอยางดูภาคผนวก ข) สามารถแยกเปนกรณีไดดังนี้
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กรณีที่ 1 กรณีเปนอาคารที่สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้
1) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4)
3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไม น อยกว า 30 วั น นั บจากวั นที่ มี คํ าสั่ งให ระงั บ ให เจ าของอาคารยื่ นคํ าขอรั บ
ใบอนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.9)
4) หากมีการฝาฝน ไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกคํ าสั่ งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดแต ต อ งไม น อ ยกว า 30 วั น
นับแตวันครบกําหนดใหยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ าของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดํ าเนินการ รื้ อถอนอาคาร
ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15)
กรณีที่ 2 กรณีเปนอาคารที่สามารถแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่ง
ดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค.4)
3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของอาคารแกไข และใหยื่น
คําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค. 10)
4) หากมีการฝาฝนไมแกไขและยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน
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นับแตวันครบกําหนดใหแกไขและใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15)
กรณีที่ 3 กรณีเปนอาคารที่ไมสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได และไมสามารถแกไข
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4)
3) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง
ไมนอยกวา30 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.7)
กรณีที่ 4 กรณีใชพื้นที่เพื่อเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
กรณีที่ 4.1 กรณีเปนพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น ใหออกคําสั่งดังนี้
(1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ระงับการใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.20)
(2) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืน
สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรมคําสั่ง ค.21)
กรณีที่ 4.2 กรณี เ ป น การดั ด แปลงพื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ การอื่ น ให
ออกคําสั่งดังนี้
(1) พนักงานทองถิ่นออกคําสั่งเจาตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารระงับการดัดแปลงและใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.21)
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4.3 การแจงชื่อผูควบคุมงาน
ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดไววา การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตองมีผูควบคุมงานอยูตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว
กอนเริ่มดําเนินการผูไดรับใบอนุญาตตองมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน วันเริ่มตน และวันสิ้นสุด
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย (ตัวอยางดูภาคผนวก ก-2)
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเจาของอาคารก็ได แตถาอาคารนั้นเปนอาคารที่อยูใน
ประเภทที่กําหนดไวในกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรมวาตองมี
วิศวกรควบคุมงาน หรือ สถาปนิกผูควบคุม ผูควบคุมงานของอาคารดังกลาวก็จะตองเปนวิศวกร
หรือสถาปนิก แลวแตกรณี (ดูภาคผนวก ค-8)
ทั้งนี้ การแจงชื่อผูควบคุมงานสามารถแจงขณะยื่นขออนุญาต ซึ่งจะระบุชื่อผูควบคุมงาน
ในใบอนุญาต หรือแจงชื่อผูควบคุมงานกอนเริ่มดําเนินการก็ได ซึ่งในกรณีแจงกอนเริ่มดําเนินการ
หนวยงานทองถิ่นจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตทราบวา
ตองแจงชื่อผูควบคุมงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนเริ่มดําเนินการ (ตัวอยางภาคผนวก ข)
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการแจงชื่อผูควบคุมงาน
เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ ในการแจงชือ่ ผูควบคุมงาน
1
คํารองทั่วไปหรือหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน
2
สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณีทยี่ ังมิไดแจงชื่อผูควบคุมงาน
3
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
พรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
4
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร
ผูควบคุมงาน
5
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของ
สถาปนิกผูควบคุมงาน
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2. ขั้นตอนการแจงชื่อผูควบคุมงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
1) เมื่อผูไ ดรับอนุ ญาต มีคํารอ งหรือ หนังสือแจ งชื่อผู ควบคุ มงานมายังองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2) ตรวจสอบการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารวา
เริ่มดําเนินการกอนแจงชื่อผูควบคุมงานหรือไม พรอมรายงานผลวายังไม เริ่มดํ าเนินการหรือ
ดําเนินการไปแลวถึงขั้นตอนใด หากดําเนินการไปกอนแจงชื่อผูควบคุมงานถือเปนการกระทําทีผ่ ดิ
ไปจากเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต (ฝาฝนมาตรา 31) ใหแยกเรื่องแจงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อนําเสนอ เจาพนักงานทองถิ่น
รับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงาน (ภาคผนวก ข)
4) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบ
การอนุญาตดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหถูกตองตามแบบที่
ไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2526) อาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก ข)

4.4 การแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
ผูควบคุมงานที่มีชื่อระบุในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบ
หากประสงคจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ และ
ตองมีหนังสือของผูควบคุมงานแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบวาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานแลว
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
1
2
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2. ขั้ น ตอนการดํ า เนิ น การให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น รั บ ทราบการบอกเลิ ก การเป น ผู
ควบคุมงาน
1) เมื่อผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน (แบบ น.6)
มายังหนวยงานทองถิ่นใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2) ตรวจสอบการดํ าเนินการตามใบอนุ ญาตว าดํา เนินการถึงขั้นตอนใดพร อม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหแยกเรื่องดําเนินการเชนเดียวกัน
กับกรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอ เจาพนักงานทองถิ่น
รับทราบการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน (ตัวอยางภาคผนวก ข)
4) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตระงับ
การดํา เนิ นการตามที่ไ ดรับอนุญาตและมีห นังสือ แจงผู ควบคุมงานที่บ อกเลิกทราบ (ตัว อย า ง
ภาคผนวก ข)

4.5 การเปลี่ยนผูควบคุมงาน
ผูไดรับใบอนุญาตหากประสงคจะขอเปลี่ยนผูควบคุมงานที่มีชื่อระบุในใบอนุญาต หรือ
ที่ไดแจงชื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ สงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม
มาใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ (ตัวอยางภาคผนวก ข)
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน

1
2
3
4

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ ในการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
กรณีผูไดรับในอนุญาตบอกเลิกผูควบคุมงานคนเดิมและแจงชื่อผูค วบคุมงานคนใหม
หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
(แบบ น.5)
สําเนาหนังสือของผูไดรับอนุญาตที่ไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวาไดบอกเลิก
มิใหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลักฐานแสดงการรับทราบของผูควบคุมงานคนเดิม
หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)
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5
6

1
2
3
4

สําเนาใบอนุญาต
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิ ุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (ออกไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล
กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูค วบคุมงานไวแลว
และผูไดรับอนุญาตประสงคจะแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดงความยินยอม
ของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)
สําเนาใบอนุญาต
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิ ุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล (ออกไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล

2. ขั้นตอนการดําเนินการใหเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
1) เมื่อผูไดรับอนุญาตไดมีหนังสือแจงขอเปลี่ยนผูควบคุมงานตาม (แบบ น.5, น.7
และ น.8) ถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด พรอม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหแยกเรื่องดําเนินการ เชนเดียวกัน
กับกรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถิ่น
รับทราบการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน (ตัวอยางภาคผนวก ข)
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4) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต
5) กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไว และอาคาร
ไดหยุดการดําเนินการ ตอมาผูไดรับอนุญาตมีหนังสือแจงผูควบคุมงานคนใหม ใหมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการตอได (ตัวอยางภาคผนวก ข)

4.6 การตออายุใบอนุญาต
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร ดัดแปลง
หรือที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือใบรับแจง
ความประสงคกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารและเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39
ทวิ มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นอายุ หากการดําเนินการตามใบอนุญาตยังไมแลวเสร็จ ผูไดรับ
อนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตมายังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว ผูไดรับอนุญาตสามารถดําเนินการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอตออายุใบอนุญาต
1
2

3
4

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ ในการขอตออายุใบอนุญาต
แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยาย
อาคาร ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิ ุคคล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานเองผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบอนุญาตเดิม หรือใบรับแจงความประสงคจะกอสรางฯ พรอมรับรองสําเนาทุก
หนา จํานวน 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร
ผูควบคุมงาน
บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร
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5

6

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิกผู
ควบคุมงาน
หมายเหตุ วิศวกรและสถาปนิกผูควบคุมงานตองเปนบุคคลเดิมที่เคยแจงชื่อผูควบคุม
งานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ หรือมีชื่อเปนผูควบคุมงานที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือ
เปนผูควบคุมงานคนใหมทไี่ ดแจงขอเปลี่ยนตัวผูควบคุมงานแลว
กรณีเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิ ศษ ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม ตาม
มาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกรผูควบคุมงานระบบ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ.
2535)

2. ขั้นตอนการดําเนินพิจารณาตออายุใบอนุญาต
1) เมื่อผูไดรับอนุญาตไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตาม (แบบ ข.5) มายังองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยตองยื่นคําขอตออายุกอน
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ
2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตดําเนินการจัดสงใหครบถวน
3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด พรอม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาตใหแยกเรื่องดําเนินการ เชนเดียวกันกับ
กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
4) พิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) ดังนี้
(1) ใบอนุ ญ าตก อ สร า งอาคารหรื อ ดั ด แปลงอาคาร ถ า เป น การขอต อ อายุ
ใบอนุญาตครั้งแรก อาคารยังไมกอสราง ใหเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตตอ
อายุใบอนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตที่ยื่นขอตออายุมา
(2) ในการตออายุใบอนุญาตครั้งที่สอง อาคารที่จะอนุญาตใหตออายุไดตอง
ดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ หรือมีการกอสราง
หรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละ 10 ของพื้นที่อาคาร
ที่ไดรับอนุญาตหากอาคารดําเนินการไมแลวเสร็จเจาพนักงานทองถิ่นจะ
ไมพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการกอสรางก็สามารถทําได
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(3) เมื่อไดรับการตออายุใบอนุญาตครั้งที่สองแลว สามารถขอตออายุใบอนุญาต
ไดอีกไมเกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 ป
(4) องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต
ใหผูไดรับอนุญาตที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตตองรายงานความคืบหนา
ในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นทุก 90 วัน โดย
เจาพนักงานทองถิ่นตองสั่งการใหนายชางหรือนายตรวจเขาตรวจสอบการ
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารทุกครั้งที่ไดรับรายงาน
(5) กรณีอาคารที่ขอตออายุใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร เปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ.2535) บังคับใช เจาพนักงานทองถิ่นตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต
แกไขแบบแปลนของอาคารใหมีหรือปรับปรุงระบบปองกันอัคคีภัย และ
ระบบความปลอดภัยภายในอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวง หรือขอบัญญัติ
ทองถิ่น ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ใช
บังคับในขณะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตนั้น
5) สรุปเสนอตออายุใบอนุญาตตามลําดับชั้น เพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอน
อาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาต เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2,แบบ อ.3) หรือใบอนุญาตดัดแปลง
หรือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ หรือทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ อ.4) แลวแตกรณี
6) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลวตองมีหนังสือแจงผู
ไดรับอนุญาตทราบตาม (แบบ น.1) หรือ หากเจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
ใหมีคําสั่งแจงผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตาม (แบบ ค.2) แลวแตกรณี (ตัวอยางภาคผนวก ข)

4.7 การโอนใบอนุญาต
ใบอนุ ญ าตก อ สร า งอาคาร ดั ด แปลงอาคาร หรื อ รื้ อ ถอนอาคาร (แบบ อ.1) หรื อ
ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.5) หาก
ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกผูอื่น ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถิ่น
หากประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ตองมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ภายใน 90 วัน
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1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอโอนใบอนุญาต
1
2
3

4
5

6
7
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เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอโอนใบอนุญาต
แบบคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยาย
อาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.8)
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร (ฉบับจริง) แลวแตกรณี
เอกสารของผูขอโอนใบอนุญาต, ผูรับโอนใบอนุญาต และเจาของที่ดนิ
(กรณีผูรับโอนใบอนุญาตไมใชเจาของทีด่ ิน)
กรณีเปนบุคคลธรรมดา
- สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด
กรณีเปนนิติบคุ คล
- สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)
พรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับ พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
จํานวน 1 ชุด
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา (กรณีผูรับโอนใบอนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
จํานวน 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร
ผูควบคุมงานที่ยินยอมควบคุมงานใหกับผูรับโอนใบอนุญาต
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิก
ผูควบคุมงาน (กรณีเปนอาคารที่กฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรมกําหนดใหมีสถาปนิก
เปนผูควบคุมงาน) ที่ยนิ ยอมควบคุมงานใหกับผูรับโอนใบอนุญาต พรอมสําเนา
ใบประกอบวิชาชีพที่ยังไมหมดอายุ
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2. ขั้นตอนดําเนินพิจารณาโอนใบอนุญาต
1) เมื่ อ ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตยื่ น คํ า ขอโอนใบอนุ ญ าตตาม (แบบ ข.8) ถึ ง องค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยตองยื่นคําขอโอนใบอนุญาต
ขณะใบอนุญาตยังไมสิ้นอายุ
2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับใบอนุญาตแทน
3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอนใด พรอมรายงานผล
4) หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหดําเนินการเชนเดียวกับ
กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
5) กรณีอาคารยังมิไดดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว ถูกตองตามแบบที่ไดรับ
อนุญาตใหพิจารณาอนุญาตใหโอนใบอนุญาตได
6) สรุ ป หนั ง สื อ เสนอโอนใบอนุ ญ าตตามลํ า ดั บ ชั้ น เพื่ อ นํ า เสนอเจ า พนั ก งาน
ทองถิ่นอนุญาตใหโอนใบอนุญาต โดยใหประทับตราสีแดง คําวา “โอนแลว” รวมทั้งระบุชื่อผูรับ
โอน และวันเดือนป ที่อนุญาตใหโอนใบอนุญาต พรอมลงลายมือชื่อเจาพนักงานทองถิ่น หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถิ่นกํากับไวในใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารแลวแตกรณี
7) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลว ใหมีหนังสือแจงการ
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตแกผูขอโอนใบอนุญาต (แบบ น.9)

4.8 การดําเนินการกับอาคารที่มีสภาพ หรือมีการใชที่อาจจะเปนอันตราย
อาคารโดยทั่วไปเมื่อกอสรางเสร็จแลวและมีการใชงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง หากขาด
การดูแลรักษาสวนประกอบของอาคารอยางถูกวิธี หรือมีการใชสอยอาคารผิดประเภท อาจทําให
อาคารมีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เจาพนักงานทองถิ่นมีหนาที่
ตองตรวจสอบอาคารและมีคําสั่งแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ดําเนินการแกไขอาคารให
มีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน หรืออาจ
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ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่ง (แบบ ค.23)
ใหเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ใชบังคับ
อยูในวันที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจงใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควร
เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได
2) อาคารที่ไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญั ติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไข ใหเปนไปตามกฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ
ประกาศ ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
3) อาคารที่ ไ ด ก อ สร า ง ดั ด แปลง หรื อ เคลื่ อ นย า ยอาคารก อนวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับมีสภาพ หรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน
หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีคําสั่ง
(แบบ ค.23) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคารเทาที่จะกระทําไดตามความ
จําเปน และความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอาคาร โดยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดแตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงาน
ทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
4) กรณีที่อาคารตามขอใน 1), 2) และ 3) เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมี
การใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร ดําเนินการแกไขอาคารดังกลาวใหมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถิ่น กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่ มีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได ซึ่งในการออกคําสั่งใหแกไขอาคาร
เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการได ในกรณีดังตอไปนี้
(1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 4 ชั้นขึ้นไปใหติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดใน
แนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคล
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ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ชั่วโมง โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคารแตตองยื่น
แบบใหเจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟ ตองมีลักษณะดังนี้
(ก) บันไดหนีไฟภายในอาคาร ตองมีผนังทุกดานโดยรอบที่ทาํ ดวยวัสดุที่ไมตดิ ไฟ
(ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟ ตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ พรอม
ติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและ
เปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร
สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร
(2) จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหอง
ตางๆ ทุกหองตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไวใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนบริเวณหองโถง หรือหนาลิฟตทุกแหงทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้น
ชั้นลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถ
ตรวจสอบไดโดยสะดวก
(3) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือตามชนิดและขนาดที่กําหนดไวในภาคผนวก ค
(ตาราง ค-5) อยางใดอยางหนึ่งสําหรับดับเพลิงที่เกิดจากประเภทของวัสดุที่มีในแตละชั้น โดยใหมี
1 เครื่องตอพื้นที่ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร ทุกระยะไมเกิน 45 เมตร แตไมนอยกวาชั้นละ 1 เครื่อง
การติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือนี้ ตองติดตั้งใหสวนบนสุดของตัวเครื่องสูงจาก
ระดับพื้นอาคารไมเกิน 1.50 เมตร ในที่มองเห็น สามารถอานคําแนะนําการใชไดและสามารถเขา
ใชสอยไดสะดวก และตองอยูในสภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา
(4) ติ ด ตั้ งระบบสั ญ ญาณแจ ง เหตุเ พลิ ง ไหม ทุก ชั้ น โดยระบบสัญ ญาณแจง เหตุ
เพลิงไหมอยางนอยตองประกอบดวย
(ก) อุปกรณสงสัญญาณเพื่อใหหนีไฟที่สามารถสงเสียงหรือสัญญาณใหผูที่อยู
ในอาคารไดยินอยางทั่วถึง
(ข) อุปกรณแจงเหตุที่มีทั้งระบบแจงเหตุอัตโนมัติ
(5) ติดตั้งระบบไฟสองสวางสํารอง เพื่อใหมีแสงสวางสามารถมองเห็นชองทางเดิน
ขณะเพลิงไหม และมีปายบอกชั้นและปายบอกทางหนีไฟที่ดานในและดานนอกของประตูหนีไฟ
ทุกชั้นดวยตัวอักษรที่สามารถมองเห็นไดชัดเจน โดยตัวอักษรตองมีขนาดไมเล็กกวา 10 เซนติเมตร
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(6) ติดตั้งระบบปองกันอันตรายจากฟาผาซึ่งประกอบดวยเสาลอฟา สายลอฟา
สายตัวนําสายตอลงดิน และหลักสายดินที่เชื่อมโยงกันเปนระบบ โดยใหเปนไปตามมาตรฐานเพื่อ
ความปลอดภัยทางไฟฟา
ในกรณีที่อาคารตามวรรคหนึ่งมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยอยูแลว แต
ไมอยูในสภาพที่ใชงานไดใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
แกไขใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน
ในกรณีมีเหตุอันควร เจาพนักงานทองถิ่นจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได
(5) กอนที่เจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการ
แกไขอาคารตามขอ 1), 2), 3) และ 4) ใหนายชางที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดออกตรวจสอบ
สภาพหรือการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย แลวรายงานใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบ ในรายงานอยางนอยตองประกอบดวยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพปญหาของ
อาคารที่จําเปนตองแกไข วิธีการแกไข ตลอดจนระยะเวลาในการแกไข
ถานายชางตรวจสอบพบวาอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชหรือระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย และจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
บรรเทาเหตุที่จะกอใหเกิดอันตรายนั้น เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งโดยเร็ว
(6) ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพบเองวา อาคารตามขอ 1), 2), 3) และ 4)
มีสภาพหรือมีการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต
หรือรางกายหรือไดรับรายงานจากนายชางตามขอ 5) วรรคสอง และเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวา
เปนกรณีฉุกเฉินไมอาจรอชาไวได ใหเจาพนักงานทองถิ่นมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการ เพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดอันตรายดังกลาวไดทันทีตามวิธีการที่เจาพนักงาน
ท อ งถิ่ น กํ า หนด และถ า หากมี ค วามจํ า เป น เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จะสั่ ง ห า มมิ ใ ห เ จ า ของหรื อ ผู
ครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนกวาจะมีการ
แกไข เพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดภยันตรายนั้นแลวก็ได
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ตารางแสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดของเครื่องดับเพลิง

ขนาดบรรจุไมนอยกวา

1. กาซคารบอนไดออกไซด
2. ผงเคมีแหง

4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม

4.9 การตรวจสอบสภาพอาคารตามาตรา 32 ทวิ
1. อาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร ไดแก
1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
2) อาคารชุมนุมคน
3) โรงมหรสพ
4) โรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
5) สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป
6) อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7) อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป
8) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปาย ที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟาของอาคาร
หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป
2. คุณสมบัติของผูตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ
1) บุคคลธรรมดา
2) นิติบุคคล
3. หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ในการขอขึ้นทะเบียน
ผู ตรวจสอบตองขึ้น ทะเบี ย นตอ คณะกรรมการควบคุ ม อาคาร โดยต องมี สัญ ญา
ประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบที่มีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวา 1,000,000 บาทตอครั้ง และไมนอยกวา 2,000,000 บาท
ตอป
บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร

79

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

4. การเพิกถอนการขึ้นทะเบียน
- คณะกรรมการควบคุมอาคาร มีอํานาจเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเมื่อผูตรวจสอบ
ขาดคุณสมบัติหรือกระทําการฝาฝนขอกําหนดตางๆ
5. การตรวจสอบอาคารและอุปกรณประกอบอาคาร
1) การตรวจสอบอาคาร แบงเปน 2 ประเภทคือ
(1) การตรวจสอบใหญ กระทําการตรวจสอบทุก 5 ป
(2) การตรวจสอบประจําป กระทําการตรวจสอบตามแผนประจําทุกป
2) การตรวจสอบอาคารและอุปกรณของอาคาร ตองทําการตรวจสอบในดาน
ตางๆ คือ
(1) ตรวจสอบตัวอาคาร ในดานความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
(2) ตรวจสอบระบบและอุปกรณประกอบของอาคาร
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
(3) ตรวจสอบสมรรถนะของระบบและอุปกรณตางๆ เพื่อการอพยพของผูใช
อาคาร กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม
(4) ตรวจสอบระบบบริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยในอาคาร
3) ผูตรวจสอบตองทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบ
ของอาคาร เพื่อเสนอตอพนักงานทองถิ่น ทุกป โดยตองเสนอภายใน 30 วัน กอนวันที่ใบรับรอง
การตรวจสอบอาคารฉบับเดิม จะมีอายุครบ 1 ป และเจาพนักงานทองถิ่น ตองพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบสภาพอาคารและ แจงใหเจาของอาคารทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน
และหากผลการตรวจสอบเป น ไปตามกฎหมายหรื อ ตามมาตรฐาน และมี ค วามปลอดภั ย ให
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน 30 วัน
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บทที่ 5
มาตรฐานการควบคุมการใชอาคาร
5.1 อาคารประเภทควบคุมการใช
อาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา 32 และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527)
ไดแกอาคารดังตอไปนี้
1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการคาหรือ
ธุรกิจ ตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
3) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรในการผลิตมีกําลังรวมกัน
หรือกําลังเทียบเทา ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการการศึกษาที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการ เพื่อประโยชน
ในการใหการศึกษาตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
5) อาคารสําหรับใชเปนหอประชุม ที่มีพื้นที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม ตั้งแต 300
ตารางเมตรขึ้นไป
6) อาคารสําหรับใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ ที่มีพื้นที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ
ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารประเภทควบคุมการใชดังกลาว เมื่อได รับอนุ ญาตให ก อสร าง ดัด แปลง หรื อ
เคลื่อนยายอาคาร หรือไดรับใบรับแจงตามาตรา 39 ทวิ และดําเนินการเสร็จแลวกอนจะเขาใชพื้นที่
อาคารตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการกอสร าง ดั ดแปลง หรือ เคลื่ อนยายอาคารนั้นและออกใบรับรองใหแ กผูไ ดรับ
ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหสามารถใชอาคารนั้นไดตามที่ไดรับใบอนุญาต
หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
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5.2 การออกใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบรับรอง

1
2
3

4

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร
(แบบ ข. 6) จํานวน 1 ชุด
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.1)
หรือ สําเนาใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) แลวแตกรณี จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูม ีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูควบคุมงานตามใบอนุญาต ซึ่งรับรองวาไดควบคุมงานการกอสราง
หรือดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต จํานวน
1 ชุด

2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง
1) เมื่ อผู ไ ด รับ ใบอนุ ญ าต ได ยื่ น คํา ขอใบรับ รองการกอ สร า งอาคาร ดัด แปลง
อาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.6) ใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบงานสารบรรณ
2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตทราบและดําเนินการแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน
3) ตรวจสอบการดําเนินการของอาคาร โดยอาคารตองดําเนินการแลวเสร็จและ
ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
4) หากอาคารยังดําเนินการไมแลวเสร็จ หรือดําเนินการผิดไปจากแบบที่ไดรับ
อนุญาต ใหพิจารณาไมออกใบรับรอง สวนกรณีที่ดําเนินการผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ให
ดําเนินการเชนเดียวกันกับ กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
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5) กรณีอาคารดําเนินการแลวเสร็จและถูกตอง ใหสรุปเสนอออกใบรับรองให
โดยเสนอตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.6)
6) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร
แลว ใหมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น. 1
7) ระยะเวลานับจากวันที่ยื่นคําขอใบรับรอง (แบบ ข.6) จนถึงวันที่เจาพนักงาน
ทองถิ่นลงนามในใบรับรอง (แบบ อ.5) ตองไมเกิน 30 วัน หากเกินระยะเวลาที่กําหนด เจาของ
อาคาร หรือผูครอบครองอาคารสามารถเขาใชอาคารไดทันที

5.3 การออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
อาคารที่ไมใชอาคารประเภทควบคุมการใช เชน อาคารพักอาศัย อาคารอยูอาศัยรวม
อาคารจอดรถ เปนตน หากประสงคจะใชอาคารเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามมาตรา 32
และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527) หรือประสงคจะเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชอีกกิจการหนึ่ง ตองไดรับใบอนุญาต
จากเจาพนักงานทองถิ่น
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
1
2

3
4
5

เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบอนุญาตเปลีย่ นการใชอาคาร
แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.3) จํานวน 1 ชุด
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล จํานวน 1 ชุด
หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองเปนผูขออนุญาต)
สําเนาใบรับรอง หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว)
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร
บทที่ 5 มาตรฐานการควบคุมการใชอาคาร
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6

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด

7

รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ และเลขทะเบียนของผูออกแบบ จํานวน 1
ชุด (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
บรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม)

8

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ และคํานวณ
โครงสรางอาคาร

2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
1) เมื่ อ ผู ข ออนุ ญ าตได ยื่ น คํ า ขออนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช อ าคาร (แบบ ข.3) ให
เจาหนาที่ลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ
2) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมี
หนังสือแจงผูขออนุญาตทราบและดําเนินการแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน
3) นายตรวจตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร โดยอาคารตอง
ไมกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบตามใบอนุญาตเดิม
4) ผูพิจารณา ทําการพิจารณาแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน รายการ
คํานวณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดใหถูกตองตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมถึง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 กฎกระทรวงและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ แลวเสนอความเห็นวาควรมีคําสั่งแกไขแบบแปลน (แบบ ค.1) หรือมีคําสั่ง
อนุญาต/ไมอนุญาต
5) กรณีตองแกไขแบบแปลน สรุปเสนอตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถิ่นเพื่อ
ลงนามในคําสั่ง ใหแกไขแบบแปลน (แบบ ค.1)
6) สรุปเสนอความเห็นตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.5) หรือ ลงนามไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร (กรณี
ไมแกไขแบบแปลนภายในกําหนด หรืออาคารมีลักษณะที่ขัดตอกฎกระทรวง)
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7) เมื่อเจาพนักงานลงนามในใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารแลว ใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น.1 หรือ ถาเจาพนักงานทองถิ่นไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร
ใหมีหนังสือแจงผูขออนุญาตทราบตามแบบ น.2 พรอมเหตุผล
8) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตนับ จากวันยื่ น คําขอเปลี่ยนการใช อาคาร
จนถึงวันที่อนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร หรือมีหนังสือแจงไมอนุญาต พรอมเหตุผลใหแจงผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา (ตามมาตรา 25 วรรค 3)
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)

ยื่นสงเอกสารใหม

ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ออก อ.5 และ แจงผูขอ (น.1)
สั่งไม อ.5 และแจงผูขอ (น.2)
(เจาพนักงานทองถิน่ )

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน
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บทที่ 6
การอุทธรณ
6.1 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 และมาตรา 51 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไว โดยกําหนดเปนคณะบุคคลผูมีอํานาจตรวจสอบวินิจฉัยคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถิ่นอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
ราชการสวนทองถิ่นอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของราชการสวนทองถิ่นหรือ สมาชิกสภาทองถิ่น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือสั่งใหบุคคลดังกลาว สงเอกสาร
หรือหลักฐาน อื่นที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ
(3) สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใดๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ
ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซึ่งคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะ เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ อาทิตยตกก็ได
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได
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6.2 การอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่ง
เจาพนักงานทองถิ่นดังนี้
มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับ
คําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถิ่นจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ
เจาพนักงานทองถิ่น ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น
ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหง การอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมี
ลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํา มาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม
6.2.1 ขั้นตอนการอุทธรณ
(1) ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแกผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา
39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
การอุทธรณใหทําเปนหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ โดยนําไปยื่นตอเจาพนักงาน
ทองถิ่นผูออกคําสั่ง ซึ่งจะตองยื่นภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง คือวันที่รับหนังสือแจงคําสั่ง
(2) เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จะต อ งจั ด ส ง หนั ง สื อ อุ ท ธรณ แ ละเอกสารหลั ก ฐาน
ที่เกี่ยวของทั้งหมดใหครบถวน เชน คําสั่งตางๆ รายงานของนายชาง นายตรวจเกี่ยวกับการตรวจ
พบการกระทําฝาฝนกฎหมาย แบบแปลน คําขอตางๆ เปนตน ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
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(3) เมื่ อ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จั ด ส ง อุ ท ธรณ แ ละเอกสารหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ทั้งหมดมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลวคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณจะพิจารณาอุทธรณ
และมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตกฎหมายไมมีบัญญัติไว
สําหรับกรณีถาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันแลวจะ
ทําใหมีผลกับคําวินิจฉัยอยางใด ซึ่งไดเคยมีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไววา เมื่อพน
กําหนดเวลาหกสิบวันแลว ผูอุทธรณสามารถฟองคดีตอศาลไดโดยไมตองรอผลคําวินิจฉัยกอน
(4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะรับพิจารณาอุทธรณไดจะตองเปนหนังสือ
อุทธรณของผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง และตองภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง หากเปนการ
อุทธรณโดยผูที่ไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง หรือเปนการอุทธรณเกินกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวัน
ทราบคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะไมสามารถรับพิจารณาอุทธรณได
(5) ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถิ่นกระทําการใด
แกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
(6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัย โดยแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานทองถิ่น หรือศาลไดมีคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิบัติตามนั้น ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ
ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ
6.2.2 การปฏิบัติของเจาพนักงานทองถิ่นกรณีมีการอุทธรณ
(1) ตองรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการอุทธรณใหครบถวน
แลวจัดสงพรอมหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกรณีอยูในเขต
เทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเขตราชการสวนทองถิ่นอื่น เจาพนักงานทองถิ่นไมตอง
พิจารณาวาหนังสืออุทธรณถูกตองหรือไมหรืออุทธรณภายในกําหนดเวลาหรือไม คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะเปนผูพิจารณาเอง
(2) ในระหวางการอุทธรณตองไมกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได
(3) รวมชี้แจงใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
(4) ปฏิบัติตามผลคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาศาลแลวแตกรณี
บทที่ 6 การอุทธรณ
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ผูมีสิทธิอุทธรณไดแกผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่ง

เจาพนักงานทองถิ่น

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

อุทธรณโดยผูท ี่ไมมีสิทธิ
อุทธรณเกินกําหนดเวลา
แจงผูอุทธรณและ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมรับ
พิจารณา

ยื่นหนังสืออุทธรณภายใน
30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานให
ครบถวนแลวจัดสงพรอม
หนังสืออุทธรณภายใน 10 วัน

พิจารณาความ
ถูกตองของเอกสาร
ถูกตอง

เพิกถอนคําสั่ง

ไมถูกตอง

พิจารณา
วินิจฉัยคําสั่ง

แจงผล
ใหอุทธรณ
และ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

ถูกตอง
แจงผล

ยกอุทธรณ

รูปที่ 6-1 แสดงขั้นตอนการอุทธรณ
90
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บทที่ 7
เขตเพลิงไหม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ในสวนของการประกาศเขตเพลิงไหมไดมีการ
แกไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บปฏิบั ติใ หเ จา หน าที่ ตา งๆ ตลอดจนประชาชนผู เ กี่ ย วขอ งถื อ ปฏิ บั ติใ ห
สอดคลองกัน โดยออกเปนระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการปฏิบัติการควบคุมการกอสราง
ในเขตเพลิงไหม พ.ศ. 2543 กําหนดการดําเนินการกรณีเกิดเพลิงไหมที่เขาลักษณะจะตองประกาศ
เขตเพลิงไหม เพื่อดําเนินการเขาปรับปรุงเขตเพลิงไหมโดยการควบคุมการกอสรางอาคารที่จะ
ปลูก ขึ้นใหมใหมีความเปนระเบียบเรีย บรอยและคํานึงถึงประโยชนในการปองกั นและระงั บ
อั ค คี ภั ย ความปลอดภั ย แก ป ระชาชน การอํ านวยความสะดวกแก การจราจร การผั งเมื อง การ
สถาปตยกรรม การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม และการสาธารณสุข

7.1 การประกาศเขตเพลิงไหม
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองพิจารณาวาเหตุเพลิงไหมนั้นเขาขายตองดําเนินการ
ประกาศเขตเพลิงไหมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม โดยมีหลักเกณฑใน
การพิจารณา ดังนี้
(ก) มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ
(ข) บริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป
y ถาไมเขาขายใหดําเนินการตาม 7.1.1
y ถาเขาขายใหดําเนินการตาม 7.1.2
7.1.1 กรณีที่ไมเขาขายเปนเขตเพลิงไหม
ในกรณีที่เหตุเพลิงไหมไมเขาขายที่ตองดําเนินการประกาศเขตเพลิงไหม (อาคาร
ถูกเพลิงไหมนอยกวา 30 หลังคาเรือน หรือพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหมมีเนื้อที่ไมถึง 1 ไร) ใหทองถิ่น
แจงผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ ไมตองดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารแตอยางใด
บทที่ 7 เขตเพลิงไหม
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7.1.2 กรณีที่เขาขายเปนเขตเพลิงไหม
ถาเหตุเพลิงไหมนั้นเขาลักษณะที่จะตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหม
(ไมวาทองที่นั้นไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวหรือไมก็ตาม)
ใหเจาพนักงานทองถิ่น เจาหนาที่ตางๆ และประชาชนผูเกี่ยวของถือปฏิบัติ ดังนี้
1) ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น จั ด ทํ า แผนที่ สั ง เขปแสดงแนวเขตเพลิ ง ไหม ตาม
ตัวอยางในรูปที่ 7-1 โดยมีรายละเอียดตาง ๆเชน ขอบเขตพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม ขอบเขตบริเวณระยะ
30 เมตร โดยรอบพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหม แนวถนน ตรอก ซอย คลอง แมน้ํา ตําแหนงของอาคารหรือ
สถานที่ตั้งที่สําคัญ ฯลฯ
สําหรับ เขตเพลิงไหม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดใหคํานิยาม
ไวดังนี้
“เขตเพลิงไหม” หมายความวา บริเวณที่เกิดเพลิงไหมอาคารตั้งแตสามสิบหลังคา
เรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยูติดตอภายในระยะสามสิบเมตร
โดยรอบบริเวณที่เกิดเพลิงไหมดวย
ดังนั้น แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมตามที่กลาวมาแลว จึงตองแสดงพื้นที่
ที่ถูกเพลิงไหมจริง รวมทั้งบริเวณในระยะ 30 เมตร ที่อยูโดยรอบพื้นที่ที่ถูกเพลิงไหมนั้น
การทําแผนผังบริเวณเพลิงไหม อาจนําแผนผังที่ใชเก็บภาษีโรงเรือนหรือแผนที่ผัง
เมืองรวมที่กรรมการผังเมืองทําให (ถามี) โดยใหขยายเฉพาะบริเวณเพลิงไหม (มาตราสวน 1 : 500)
โดยในแผนผังใหระบายสี ดังนี้
- เขตเพลิงไหมใหระบายสีแดง
- บริเวณที่อยูตดิ ตอภายในระยะ 30 เมตรโดยรอบบริเวณเพลิงไหมใหระบายสีเหลือง
2) ใหเจาพนักงานทองถิ่นติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขป
ตาม 7.1.2 ขอ 1) ไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม โดยใน
ประกาศนั้นใหระบุการกระทําอันตองหามไว ดังนี้
y หามมิใหผูใดกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขต
เพลิงไหมภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
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y ใหผูไดรับใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ในเขตเพลิงไหม ระงับการกระทํา
ตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่แจงไวภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
y หากผูใดฝาฝนขอหามที่กลาวมา จะตองถูกบังคับตามมาตรา 40 มาตรา
42 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เวนแต
เป นการกอสรางอาคารชั่ว คราวเพื่อประโยชนในการบรรเทาทุก ข ที่
จัดทําหรือควบคุมโดยราชการ หรือการดัดแปลง หรือซอมแซมอาคาร
เพียงเทาที่จําเปนเพื่ออยูอาศัย หรือใชชั่วคราวเทานั้น
3) ใหเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม
หรือไม โดยคํานึงถึงประโยชนในการปองกันอัคคีภัย การสาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
การผังเมือง การสถาปตยกรรม และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร และใหเสนอความเห็น
พรอมดวยแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหมที่แสดงขอมูลรายละเอียดตางๆ คือ สถานที่ วัน
เวลา ที่เกิดเพลิงไหม ลักษณะอาคาร จํานวนอาคารและเนื้อที่บริเวณที่ถูกเพลิงไหม เสนอตอ
ประธานคณะกรรมการควบคุมอาคาร สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม เพื่อที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารจะ
ไดแจงใหเจ าพนัก งานทองถิ่นเขารว มประชุมชี้แจงรายละเอียดตอคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม และคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ในกรณีเขตเพลิงไหมอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นมากกวาหนึ่งทองที่
เจาพนักงานทองที่ที่มีพื้นที่เขตเพลิงไหมมากกวาเปนผูเสนอความเห็นภายใน 15 วัน นับแตวันที่
เกิดเพลิงไหม
คณะกรรมการควบคุมอาคาร จะพิจารณาความเห็นของเจาพนักงานทองถิ่น แลว
จึ ง เสนอความเห็ น พร อ มทั้ ง ข อ สั ง เกตต อ รั ฐ มนตรี เ พื่ อ สั่ ง ให เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น ประกาศให
ประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา จะมีการปรับปรุงหรือไม ประกาศดังกลาวใหประกาศไว ณ
สํานักงานราชการสวนทองถิ่นนั้นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม ซึ่งในขั้นตอนนี้ตองใชเวลาในการ
ดําเนินการไมเกิน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
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7.2 การปรับปรุงเขตเพลิงไหม
สามารถดําเนินการได 2 กรณี คือ
7.2.1 กรณีที่ไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ในกรณีที่คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาแลวมีมติไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหมพรอมทั้งยกเลิกแผนผังแนวเขตเพลิงไหม
และการหามกอสรางกระทําการใดๆ ตาม 7.1.2 ขอ 2) ใหประชาชนทราบแลวสงสําเนาประกาศ
ยกเลิกไปที่สํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
7.2.2 กรณีที่ปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เมื่อคณะกรรมการควบคุมอาคาร พิจารณาแลวมีมติใหปรับปรุงเขตเพลิงไหม
การประกาศหามตาม 7.1.2 ขอ 2) ยังมีผลใชบังคับตอไปอีกเปนเวลา 60 วัน นับแตวันที่มีประกาศ
ปรับปรุงเขตเพลิงไหมนั้น ใหเจาพนักงานทองถิ่นประกาศใหประชาชนในเขตเพลิงไหมทราบวา
จะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยประกาศไว ณ สํานักงานของราชการสวนทองถิ่นนั้นและ
บริเวณที่เกิดเพลิงไหม ภายใน 45 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
สํ า นั ก งานคณะกรรมการควบคุ ม อาคาร จะประสานกั บ เจ า พนั ก งานท อ งถิ่ น
ดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม เพื่อประกาศจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมในราชกิจจานุเบกษา ภายในกําหนดเวลา 60
วัน นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม โดยเจาพนักงานทองถิ่นอํานวยความสะดวก
ใหกับเจาหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร
ในการดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม สํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคารจะจัดสงเจาหนาที่เขาไปทําการสํารวจทําแผนผังบริเวณเขตเพลิงไหม พรอมทั้งเก็บ
ขอมูลและรายละเอียดตางๆ ที่ดินทุกแปลง และอาจจะตองประสานงานรวมกับสวนราชการที่
เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานที่ดิน ราชพัสดุ ผังเมือง ตลอดจนใหคําแนะนํากับเจาพนักงานทองถิ่น
และประชาชนในเขตเพลิงไหม
เมื่อสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคารดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหม แลวเสร็จจะเชิญเจาพนักงานทองถิ่นเขาไปรวมพิจารณากับคณะอนุกรรมการพิจารณา
แผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม และคณะกรรมการควบคุมอาคารอีกครั้ง เพื่อพิจารณาแผนผังที่จะ
ปรับปรุงตามหลักวิชาการและเจตนารมณของกฎหมาย ดังตัวอยางในรูปที่ 2 เสร็จแลว จึงเสนอตอ
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รัฐมนตรีเพื่อประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ในราชกิจจานุเบกษา ภายใน 60 วัน
นับแตวันที่มีประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม
เมื่อมีประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมแลว หามมิใหผูใดกอสราง
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารในเขตตามแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมใหผิดไปจากที่
กําหนดในแผนผังนั้น และบรรดาใบอนุญาตใหทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร หรือใบรับแจงตามมาตรา 39 ทวิ ที่ไดออกไวกอนวันที่ประกาศใชบังคับแผนผังปรับปรุง
เขตเพลิงไหม ซึ่งขัดกับแผนผังดังกลาวใหเปนอันยกเลิก และหากมีผูใดฝาฝนการหามดังกลาวนี้
ใหนํามาตรา 40 มาตรา 42 และมาตรา 43 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาใช
บังคับโดยอนุโลม
ใหเจาพนักงานทองถิ่นเริ่มตนดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ตามประกาศใช
บังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม ภายใน 2 ป นับแตวันใชประกาศดังกลาว และแจงผลการ
ดําเนินการปรับปรุงตอสํานักงานคณะกรรมการควบคุมอาคาร วาสามารถดําเนินการไดหรือไม มี
อุปสรรคปญหาอยางใด ฯลฯ
y การอนุญาตกอสราง เปนอํานาจและหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
y การควบคุมการกอสราง เปนอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่น
y การชดเชยคาที่ดิน เปนหนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น
y การเวนคืนที่ดิน เปนหนาที่ของจังหวัด
y คาใชจายในการดําเนินการปรับปรุงเขตเพลิงไหม ทั้งหมด เชน การปรับปรุง
ระบบสาธารรูปโภค คาเวนคืนที่ดิน คากอสรางถนน ฯลฯ เปนหนาที่ของทองถิ่น
y ในกรณี ที่ เ จ า พนั ก งานท อ งถิ่ น และประชาชนที่ อ ยู ใ นเขตเพลิ ง ไหม มี
ความเห็นวาควรจะปรับปรุงในบริเวณเขตเพลิงไหม ดวยการลดขนาดที่ดินของตนเองลง เพื่อการ
ตัด ขยายถนนใหมี ความสะดวกตอการจราจร และรถดับเพลิงเข าไประงับอั คคี ภัยไดนั้น ก็ ไ ม
จําเปนตองดําเนินการเวนคืนที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใด
y ในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดใหไดมาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพยใดเพื่อใช
ประโยชน ต ามที่ กํ า หนดในแผนผั ง ปรั บ ปรุ ง เขตเพลิ ง ไหม ให ดํ า เนิ น การเวนคื น ที่ ดิ น หรื อ
อสังหาริมทรัพยนั้น โดยใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขั้นตอนในการดําเนินการโดยสังเขป แสดงไวในรูปที่ 7-3
บทที่ 7 เขตเพลิงไหม
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เหนือ

บริเวณทีถ่ ูกเพลิงไหม
ระยะ 30 เมตร โดยรอบบริเวณเขตเพลิงไหม

รูปที่ 7-1 แผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม
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แผนผังทายประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องใหใชบังคับแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหมขึ้น
บริเวณ………………… ตําบล ………………….
อําเภอ…………………………. จังหวัด ……………………….
มาตราสวน …………………………

รูปที่ 7-2 แสดงแผนผังปรับปรุงเขตเพลิงไหม
บทที่ 7 เขตเพลิงไหม
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เกิดเหตุเพลิงไหม

ไมเขาขาย

ทองถิ่นตองตรวจสอบวาเขาขายที่ตองดําเนินการ
ประกาศเขตเพลิงไหมหรือไม

เขาขาย

แจงหนวยงานบังคับ
บัญชาเพื่อทราบ

จัดทําแผนที่สังเขปแสดงแนวเขตเพลิงไหม

สิ้นสุดการดําเนินการ

ติดประกาศแสดงเขตเพลิงไหมพรอมแผนที่สังเขปโดยแจง
การกระทําอันตองหามตางๆ ไว ณ สํานักงานของราชการ
สวนทองถิ่นและบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
พิจารณาวาสมควรจะมีการปรับปรุงเขตเพลิงไหมหรือไม
สงใหคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่เกิดเพลิงไหม
สมควรปรับปรุง

ทองถิ่นประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม ณ สํานักงานของ
ราชการสวนทองถิ่น และบริเวณที่เกิดเพลิงไหม
กรมโยธาธิการและผังเมืองดําเนินการจัดทําแผนผังปรับปรุงเขต
เพลิงไหมเสนอตอรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ภายใน 60 วัน นับแตวันที่ประกาศปรับปรุงเขตเพลิงไหม
ทองถิ่นดําเนินการปรับปรุงภายใน 2 ป
แจงผลการดําเนินการปรับปรุงตอกรมโยธาธิการและผังเมือง

คณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณา
แลวสงใหรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการ
ไมสมควรปรับปรุง
ทองถิ่นประกาศไมปรับปรุงเขตเพลิงไหม
พรอมทั้งยกเลิกแผนผังแนวเขตเพลิงไหม
สงสําเนาประกาศยกเลิกใหสํานักงานคณะกรรมการ
ควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
สิ้นสุดการดําเนินการ

สิ้นสุดการดําเนินการ

รูปที่ 7-3 แสดงขั้นตอนในการดําเนินการของทองถิ่นโดยสังเขป เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม
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บทที่ 8
บทกําหนดโทษและขัน้ ตอนการดําเนินคดี
อาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
สําหรับการฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด มีบทกําหนดโทษและขั้นตอนการ
ดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่น ได ใช เ ปนแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุ มอาคารเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศ

8.1 บทกําหนดโทษ
ความผิดทางอาญาและบทกําหนดโทษ
1. การกอสราง ดัดแปลง โดยไมไดรับอนุญาต หรือผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต รับโทษ
ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน
60,000 บาท หรื อทั้ งจํ า ทั้ งปรั บ และยั งกํ าหนดโทษปรั บรายวั นอี กวั นละไม เกิ น 10,000 บาท
ตลอดเวลาที่ฝาฝน หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
2. การฝาฝนคําสั่งใหรื้อถอนอาคารทั้งหมด หรือบางสวน โดยมิไดอยูระหวางการ
อุทธรณคําสั่ง รับโทษตามมาตรา 66 ทวิ แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จําคุกไม
เกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และยังกําหนดโทษปรับรายวันอีก
วันละไมเกิน 30,000 บาท ตลอดเวลาที่ฝาฝน หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
3. การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นที่สั่งระงับการกอสราง ดัดแปลง โดยไมไดรับ
อนุญาต หรือผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต และฝาฝนคําสั่งหามใชหรือเขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร
รับโทษตามมาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับ
ไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และยังกําหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไมเกิน 30,000 บาท
ตลอดเวลาที่ฝาฝน หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง

บทที่ 8 บทกําหนดโทษและขั้นตอนการดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
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ม.44 สั่งระงับ
การใชบงั คับ

ม.42 กรณีแกไขไมไดให
ออกคําสั่งรื้อถอน

ม.43 หากไมรื้อถอนและมิไดอุทธรณ
1) รองศาลจับกุมและคุมขัง
2) ดําเนินการรื้อถอนอาคารไดเองโดย
2.1 หลักฐาน 9 ประการสงเทศกิจ
2.2 เสนอ......วินิจฉัยสั่งการ
2.3 ปดประกาศกําหนดการ (7 วัน)
2.4 แจงดําเนินการรือ้ ถอน

ม.41 ออกคําสั่งใหยื่นขอ
อนุญาตใหถูกตอง

มาตรา 40 เมือ่ มีการฝาฝนใหดําเนินการ
1) ระงับการกระทําดังกลาว
2) หามเขาในบริเวณดังกลาว
3) สั่งตาม ม.41 ม.42 ภายในเวลาไมนอ ยกวา 30 วัน

ม.49 ทวิ เมื่อสงสัยวาวิศวกรและสถาปนิกมีสว น
กระทําผิดก็ใหวิศวกรและสถาปนิกชี้แจง

บทกําหนดโทษ

ม.30 เมื่อมีการยกเลิกผูค วบคุมงาน (ระงับการกอสราง)
ตองแจงเจาหนาที่ และหามกอสรางจนกวาจะได
ผูควบคุมงานคนใหม

ม.38 ใหแสดงใบอนุญาต เมื่อเจาหนาที่เรียกตรวจ

ม.57,60 หามกอสรางในเขตเพลิงไหม

ม.52 หามกอสรางขณะอุทธรณ

ม.34 หามนําที่จอดรถยนตใชเพื่อการอื่น

ม.33 หามนําอาคารประเภททั่วไปมาใชประโยชนแบบ
อาคารประเภทควบคุมการใช

ม.32 หามใชอาคารประเภทควบคุมการใชเพือ่ การอืน่

ม.31 หามกอสรางฯ ผิดจากแบบ เงื่อนไข เวนแต
1) ไดรับอนุญาตแลว
2) แจงการแกไข
3) ไมขัดตอกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติ

ม.22 ขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร

ม.21 ขออนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร

8.2 ขั้นตอนการดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

จําคุกไมเกิน
3 เดือน
ปรับไมเกิน
60,000 บาท
ปรับวันละไมเกิน 10,000 บาท

ม.67

ม.70 อาคารพาณิชย
เพิ่มโทษเปน 2 เทา

จําคุกไมเกิน
6 เดือน
ปรับไมเกิน 100,000 บาท
ปรับวันละไมเกิน 30,000 บาท

ม.66 ทวิ จําคุกไมเกิน
6 เดือน
ปรับไมเกิน
100,000 บาท
ปรับวันละไมเกิน 30,000 บาท

ม.66

ม.65
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บทที่ 9
ขอเสนอแนะในการใชมาตรฐานการควบคุมอาคาร
เพื่อใหการดําเนินงานดานการควบคุมอาคารตามมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุม
อาคารใหเปนไปในแนวทางเดี ยวกัน ขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใช ประกอบการพิจารณาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในดานตางๆ ดังนี้

9.1 ดานบุคลากร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดใหมีบุคลากร นายชาง นายตรวจ ตามที่กฎหมาย
กําหนดโดย
1) นายชาง อยางนอยตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกอสราง หรือแผนกวิชาชาง
สํารวจหรือแผนกวิชาชางโยธา หรือแผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรตามที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงชางโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชางตรี ตามหลักสูตรของทางราชการ ซึ่ง ก.พ. ได
รับรองแลว หรือไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขา 1 วิศวกรรมโยธาตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม
- เปนนายตรวจตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป
2) นายตรวจ อยางนอยตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
- ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รประโยคมั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายสายอาชี พ (ปวช.)
แผนกวิชากอสราง หรือแผนกวิชาชางสํารวจ หรือแผนกวิชาชางโยธา หรือ
แผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรตามที่ กพ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนายชางโยธา 1 หรือเทียบเทา
บทที่ 9 ขอเสนอแนะในการใชมาตรฐานการควบคุมอาคาร
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นอกจากนี้เพื่อใหการทํางานมีความคลองตัว ขอเสนอแนะใหอยางนอยแตละองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นควรมีนายตรวจ จํานวน 1 คน เปนอยางนอย ส วนนายชาง หากองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นใดไมมีอัตราบุคลากรใหสามารถทําเรื่องขอความรวมมือไปยังหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ เชน โยธาธิการจังหวัด

9.2 ดานวัสดุและครุภัณฑ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ควรจัดตั้งงบประมาณเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามที่
กําหนดในมาตรฐานได โดยแตละองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีการจัดหาอุปกรณ เครื่องใช
อยางนอยควรประกอบดวยเครื่องมือ ดังตอไปนี้
1) เทปวัดระยะ
2) หมวกนิรภัย
3) ไมบรรทัดที่มีมาตราสวน
4) ดินสอและปากกาเขียนแบบ
5) โตะเขียนแบบ ขนาด 1.20 เมตร
6) ไมฉาก

9.3 ดานสรางความรวมมือจากประชาชน
องค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ควรจั ด ทํ า คู มื อ ตามแนวทางที่ ม าตรฐานกํ า หนด เช น
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตอาคาร เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตอาคาร เพื่อประชาสัมพันธ
ใหประชาชนในทองถิ่นไดรับทราบ เอกสารประชาสัมพันธอาจทําในรูปแผนพับ โปสเตอร หรือ
อื่นๆ ตามความเหมาะสม องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรจัดใหมีชองทางการรับขอคิดเห็นจาก
ประชาชนผูใชบริการ เพื่อการปรับปรุงการใหบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเอง
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ควรจัดใหมีการเผยแพรมาตรฐานของกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถิ่นทาง Web site เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถศึกษารายละเอียด
มาตรฐานได นอกจากนี้ควรจัดใหมีการสํารวจความคิดเห็นการใชมาตรฐานการควบคุมอาคารจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นทั่วประเทศ เพื่อจะไดทราบปญหาอุปสรรคในการใชมาตรฐาน อันจะ
เปนประโยชนในการปรับปรุงมาตรฐานตอไปในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงมาตรฐานนี้ควรปรับปรุง
ภายในเวลา 3 ป หรือเมื่อมีการปรับปรุงกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือ
กฎหมายอื่นๆ ที่มาตรฐานฉบับนี้อางถึง
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คําขออนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

แบบ ข.1
เลขรับที่.............................................
วันที่...................................................
ลงชื่อ.............................ผูรับคําขอขอ

เขียนที่............................................................................
วันที่...................เดือน........................................พ.ศ. ................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย........................................
ถนน.....................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด...................................โดย........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย..................................ถนน.......................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต...............................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร ที่บานเลขที่..............................................
ตรอก/ซอย........................................ถนน................................หมูที่...........ตําบล/แขวง..........................................
อําเภท/เขต.................................จังหวัด....................................โดย.........................................................................
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................................................
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
(3) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้
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ขอ 3 มี...................................................เปนผูควบคุมงาน............................................เปนผูออกแบบ
และคํานวณ
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.......................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด
ชุดละ................................................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..............ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม จํานวน
.................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน................................ ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.................................ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู
ในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(10) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
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หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน.............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน..........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน...............................................บาท.........................................สตางค
(................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่......................................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่......................ลงวันที่.................................
เดือน........................................พ.ศ. ..............................

(ลายมือชื่อ) ....................................................
ตําแหนง ...................................................
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คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร

แบบ ข.2
เลขรับที่….........................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่...........................................................................
วันที่...................เดือน.......................................พ.ศ. .................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด....................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคารบานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต...................................
จังหวัด....................................โดย...........................................................................................................................
เปนเจาของอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................................................
เปนที่ดินของ............................................................................................................................................................
ไปในเขตทองที่ควบคุมอาคารของ...........................................................................................................................
บานเลขที่........................ตรอก/ซอย........................................ถนน...........................................หมูที่.....................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..........................เปนที่ดินของ............................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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(3) ชนิด..............................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน.............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน......................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่แนบมาพรอมนี้
ขอ 3 มี...................................................เปนผูควบคุมงาน............................................เปนผูออกแบบ
และคํานวณ
ขอ 4 กําหนดแลวเสร็จใน.......................วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต
ขอ 5.พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน...............................................ชุด
ชุดละ................................................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน.....................................แผน (กรณีที่เปนอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรืออาคารที่กอสรางดวยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเปนสวนใหญ)
(3) หนังสือแสดงความเปนตัวแทนของเจาของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจาของอาคารเปนผูขออนุญาต)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล (กรณีที่
นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคาร จํานวน..............ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม จํานวน.................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
(7) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่จะเคลื่อนยายอาคารตามขอ 1
จํานวน...................................ฉบับ
(8) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน.................................ฉบับ
(9) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภท
เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี)
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(10) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่...................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต.......................เปนเงิน.............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน............................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง .....................................................
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แบบ ข.3

คําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร

เลขรับที่..............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ...................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยน
การใชอาคาร/ใบรับรอง เลขที่................/..................ลงวันที่.....................เดือน...........................พ.ศ. ..................
บานเลขที่...........................ตรอก/ซอย........................................ถนน.....................................................................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................อําเภท/เขต.....................................จังหวัด......................................
โดย................................................................................เปนเจาของอาคาร หรือ......................................................
เปนผูครอบครองอาคาร ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.....................................................
เปนที่ดินของ.........................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
(2) ชนิด........................................จํานวน.....................................เพื่อใชเปน.......................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(3) ชนิด..............................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน.............................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..........................คัน
ขอ 3 ขอเปลี่ยนการใชอาคารเพื่อใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามรายละเอียด ดังนี้
(1) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร
(2) หนังแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)
(3) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร จํานวน.......................................ฉบับ (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(6) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน.................ชุดละ................แผน
(7) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน...........................................แผน (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลง
การใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม)
(8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณอาคารจํานวน...................ฉบับ
พรอมทั้งสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จํานวน ....................ฉบับ (กรณี
ที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
(9) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
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หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ ข.4

คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่น

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา....................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด.........................................โดย...................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย......................................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่นตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยน
การใชอาคาร/ใบรับรอง เลขที่.............../.........ลงวันที่.......................เดือน.................................พ.ศ. ..................
บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย..................................................ถนน....................................................
หมูที่..........................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต.................จังหวัด..........................................
โดย.....................................................................เปนเจาของอาคาร หรือ.................................................................
เปนผูครอบครองอาคาร เปนอาคารชนิด............................................จํานวน..........................................เพื่อใชเปน
............................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกรถ จํานวน.......................................................คัน
ขอ 2 ขออนุญาตดัดแปลง ใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถตามขอ 1 ทั้งหมด/บางสวน
เพื่อ................................................
ขอ 3 ขอรับใบอนุญาตกอสรางพื้นที่/สิ่งที่สรางขึ้น ชนิด................................จํานวน............................
เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม จํานวน...................................คัน ตามแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ ดังนี้
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(1) ที่บานเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................ถนน.....................................
หมูที่.....................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...........................
อยูในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่....................เปนที่ดินของ...............................
(2) มี.....................................................เปนผูควบคุมงาน....................................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ
(3) กําหนดแลวเสร็จใน.............................วัน นับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต
ขอ 4 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) แผงผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน............ชุด ชุดละ................แผน
(2) รายการคํานวณหนึ่งชุด จํานวน......................................แผน (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
(3) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
(4) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)
(5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาตที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(6) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(7) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคํานวณ (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปน
อาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ) จํานวน.......................................ฉบับ
(8) สําเนาหรือภาพถายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................................
จํานวน....................................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจาของที่ดิน จํานวน.........................................ฉบับ
(9) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน จํานวน.................................ฉบับ
(10) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน......................ฉบับ (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ ซึ่งเปนอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )
(11) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลี่ยนการใช
อาคาร
(12) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ ข.5

คําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถ

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย...................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.....................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย..................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.................................
จังหวัด...................................โดย...................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบอนุญาต..........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาต.................................ตามใบอนุญาตเลขที่.............../.........
ลงวันที่.......................เดือน..........................พ.ศ. .............ที่บานเลขที่.......................................................ตรอก/
ซอย..................................................ถนน..........................................หมูที่.....................................ตําบล/แขวง
....................................อําเภท/เขต.........................................จังหวัด..............................................โดย
.................................................................................เปนเจาของอาคาร อยูในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/
ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..........................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(2) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(3) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่...........................เดือน.........................................พ.ศ. ....................
ขอ 3 เหตุที่ทําการไมเสร็จตามที่ไดรับอนุญาต เพราะ...........................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขณะนี้ไดดําเนินไปแลวไปแลวถึง............................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก.................................................วัน
ขอ 4 มี............................................................เปนผูควบคุมงาน...........................................................
เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 5 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร จํานวน............................................ฉบับ (กรณีที่ผูขอตออายุ
ใบอนุญาตไมใชเจาของอาคารที่ไดรับใบอนุญาต
(2) เอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุใบอนุญาต
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(3) หนั ง สื อ แสดงความยิ น ยอมจากเจ า ของอาคาร (กรณี ที่ ผู ค รอบครองอาคารเป น ผู ข อต อ อายุ
ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(6) ใบอนุญาตตามขอ 1 จํานวน...........................................ฉบับ
(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3 จํานวน........................................ฉบับ
(8) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน...........................ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(9) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ ข.6

คําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร

เลขรับที่..............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา..................................................................................เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/
ผูครอบครองอาคาร
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอรับใบรับรอง.....................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1 อาคารที่ขอใบรับรองไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร
ตามใบอนุญาตเลขที่.............../......................ลงวันที่.......................เดือน..................................พ.ศ. .....................
ที่บานเลขที่.......................................................ตรอก/ซอย....................................ถนน..........................................
หมูที่.....................................ตําบล/แขวง...........................................อําเภท/เขต.....................................................
จังหวัด.....................................................โดย..............................................................................เปนเจาของอาคาร
และ................................................................................เปนผูครอบครองอาคาร อยูในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3
เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..........................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
(2) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(3) ชนิด...........................................จํานวน................................เพื่อใชเปน........................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.......................................คัน
อาคารตาม...........................................................................เปนอาคารประเภทควบคุมการใช
ขอ 3 ไดทําการ.............................................................................................................อาคารตามขอ 1
เสร็จ เมื่อวันที่...........................เดือน.............................พ.ศ. ......................ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตแลว
ขอ 4 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือเปนผูครอบครองอาคาร
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูยื่นคําขอ)
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
ที่ออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(4) หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเปน
ผูขออนุญาต)
(5) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนยาย
อาคารตาม ขอ 1 แลวแตกรณี
(6) หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมการ.......................................อาคาร เปนไป
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต
(7) เอกสารอื่น ๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่..................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขออนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมใบอนุญาต......................เปนเงิน..............................................บาท
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน...........................................เปนเงิน.....................................................บาท
.............................สตางค รวมทั้งสิ้นเปนเงิน................................................บาท.........................................สตางค
(.......................................................................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่.........................................ฉบับที่..............................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
ตําแหนง ....................................................
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ ข.7

คําขอใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา.........................................................................................................ผูไดรับอนุญาต/ใบรับรอง
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ขอยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต/ใบแทนใบรับรอง........................................................................ตอ
เจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1ขาพเจาไดรับใบอนุญาต/ใบรับรอง ................................................เลขที่.............../......................
ลงวันที่.......................เดือน................................พ.ศ. ....................ที่บานเลขที่.......................................................
ตรอก/ซอย.............................ถนน....................หมูที่..................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภท/เขต.....................................................จังหวัด.................................................ในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3
เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ.............................................................................................
ขอ 2 ใบอนุญาต/ใบรับรองดังกลาวไดสูญหาย/ถูกทําลาย/ชํารุดเมื่อวันที่.............................................
เดือน......................................................พ.ศ. ........................................
ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย
ของสถานีตํารวจแหงทองที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาดวย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) ในกรณี ที่ ใ บอนุ ญ าตหรื อ ใบรั บ รองถู ก ทํ า ลายหรื อ ชํ า รุ ด บางส ว นให แ นบใบอนุ ญ าตหรื อ
ใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารุดบางสวนนั้นมาดวย

(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองทราบวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือ
ขยายเวลา ภายในวันที่..................เดือน................................พ.ศ. .......................................
ผูขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองไดชําระคาธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง.............................เปนเงิน...........................บาท ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่...............................................
เลขที่.................................................ลงวันที่................................เดือน..................................พ.ศ. .........................
ออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองแลว เลมที่................................ลงวันที่.........................
เดือน........................................พ.ศ. .......................................
(ลายมือชื่อ) ........................................................
ตําแหนง ........................................................

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ ข.8

คําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร

เลขรับที่...............................................
วันที่....................................................
ลงชื่อ..................................ผูรับคําขอ

เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา...........................................................................................................................ผูไดรับอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด..................................................
ขอยื่นคําขอโอนใบอนุญาต...........................................................ตอเจาพนักงานทองถิ่น ดังตอไปนี้
ขอ 1อาคารที่ขออนุญาต ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร/เคลื่อนยาย
อาคาร/เปลี่ยนการใชอาคาร ตามใบอนุญาตเลขที่.........................ลงวันที่.......................เดือน................................
พ.ศ. ....................ที่บานเลขที่..................................................ตรอก/ซอย.............................ถนน..........................
หมูที่.....................ตําบล/แขวง....................................อําเภท/เขต........................จังหวัด........................................
ในที่โฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่................................เปนที่ดินของ..............................................
ขอ 2 ขอโอนใบอนุญาตตามขอ 1 ใหแก................................................................................................
ตั้งแตวันที่................เดือน............................................พ.ศ. ........................................เนื่องจาก..............................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ขอ 3 พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตางๆ มาดวยแลว คือ
(1) ใบอนุญาตตามขอ 1
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) เอกสารอื่นๆ (ถามี)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต

สําหรับผูรับโอนใบอนุญาต
เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
ขาพเจา...............................................................................................................ผูขอรับโอนใบอนุญาต
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่..............................ตรอก/ซอย.....................................................
ถนน......................หมูที่..............ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด...........................
เปนนิติบุคคลประเภท....................................................จดทะเบียนเมื่อ.........................................
เลขทะเบียน...................................มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่.............................ตรอก/ซอย.........................................
ถนน.......................................หมูที่..............ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต.......................................
จังหวัด...................................โดย.........................................................ผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต
อยูบานเลขที่...................ตรอก/ซอย...............................ถนน...........................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................................
ขอรับโอนใบอนุญาตจาก.................................................................................. ดังตอไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาขอรับโอนใบอนุญาต เลขที่...................................../..................................................................ตั้งแต
วันที่..............................เดือน.............................พ.ศ. ............................
ขอ 2 ขาพเจาขอรับรองวา จะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ไดรับอนุญาตตามใบอนุญาตนั้นทุกประการ
(ลงลายมือชื่อ) ................................................
(...............................................)
ผูขออนุญาต
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอใบแทนใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาต ภายในวันที่..........................
เดือน................................พ.ศ. .......................................
แจงการอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลว เมื่อวันที่............เดือน..............................พ.ศ. .........................

(ลายมือชื่อ) ........................................................
ตําแหนง ........................................................
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น.1
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงการออกใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..................................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต....................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลว จึงใหทานไปขอรับใบอนุญาตตามแบบ อ.
............................................................ไดที่..............................................................................................................
กอนรับใบอนุญาต ทานตองชําระคาธรรมเนียม ดังตอไปนี้
(1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต................................................อาคาร เปนเงิน................................บาท
(2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนเปนเงิน......................................บาท...........................สตางค
รวมเปนเงินทั้งสิ้น.......................................บาท..........................สตางค (.............................................................)
จึงเรียนมาเพื่ อทราบ และใหทานไปขอรับใบอนุ ญาตภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับ หนังสือ นี้
มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอใบอนุญาตตามที่ไดยื่นขออนุญาตไว หากประสงคจะขอรับใบอนุญาตอีก
จะตองดําเนินการเชนเดียวกับการยื่นขออนุญาตใหม
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ.................................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับใบอนุญาต เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
เจาหนาที่ผูสงหนังสือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น.2
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงคําสั่งไมอนุญาตกอสราง/ดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยายอาคาร/ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..........................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต...................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมอนุญาตใหทานทําการ.......................................
ตามที่ขออนุญาตไว เนื่องจาก...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และใหทานไปรับคําขอพรอมดวยเรื่องราวทั้งหมดคืนได ณ สถานที่ที่ทานได
ยื่นคําขออนุญาต ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือนี้ มิฉะนั้นจะถือวาทานไมประสงคจะขอรับเรื่องราว
ทั้งหมดคืน
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ..........................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ในการติดตอขอรับเรื่องราวทั้งหมด เพื่อความสะดวกโปรดนําหนังสือฉบับนี้ไปดวย
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
เจาหนาที่ผูสงหนังสือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ น3
ที่.............../............
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรื่อง แจงการขยายเวลาการออกใบอนุญาตหรือไมอนุญาต
เรียน .................................................................................
อางถึง คําขออนุญาต.........................................................ตามแบบ ข. ..........................................................
ลงวันที่....................................เดือน..............................พ.ศ. ................................
ตามคําขออนุญาต...................................................................................ของทาน เจาพนักงานทองถิ่น
ไดพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แลวไมสามารถจะแจงผลการพิจารณาได/ภายใน
กําหนด 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอใบอนุญาต/ภายในกําหนดการขยายเวลาครั้งที่หนึ่งเพราะเหตุวา................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
จึงขยายเวลาทําการพิจารณาออกไปอีก/ครั้งที่หนึ่ง........................วัน นับแตวันที่.............เดือน............................
พ.ศ. .............................../ครั้งที่สอง.......................วัน นับแตวันที่..............เดือน........................พ.ศ. ..................
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดคําสั่ง ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ................................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

133

มาตรฐานการควบคุมอาคาร
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
เจาหนาที่ผูสงหนังสือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ น.4

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงาน ตามมาตรา 29
(แนบคําขอรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร)
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา...........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม/ใหเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม ตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท.............................................................
สาขา.................................................................แขนง...................................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน
และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ.....................ป สัญชาติ..........................
อยูบานเลขที่....................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................หมูที่........................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.....................................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท................................................ที่ทํางาน.....................................................................................................
ยินยอมเปนผูควบคุมงานตามคําขอรับใบอนุญาตของ..............................................................................................
เพื่อทําการ................................................ที่บานเลขที่.................................ตรอก/ซอย............................................
ถนน.....................................................หมูที่.......................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต...................................................................จังหวัด.................................................................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน.........................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน....................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณที่ยื่นขอใบอนุญาต
ไวตาม แบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่.....................เดือน............................พ.ศ. ................จนกวาจะทําการ........................
แลวเสร็จ

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูควบคุมงาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูยื่นคําขออนุญาต
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
แบบ น.5

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาต
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือของขาพเจา ลงวันที่..............เดือน...............................พ.ศ. .....................ที่ไดแจง
ให.............................ทราบวาไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานแลว จํานวน.......................ฉบับ
ตามที่ขาพเจา...................................................อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย.................
ถนน....................................หมูที่...........................ตําบล/แขวง...............................อําเภอ/เขต...............................
จังหวัด........................................โทรศัพท........................................ทํางานที่..........................................................
โทรศัพท......................................................ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่......................................
ลงวันที่.............................เดือน................................พ.ศ. ................................เพื่อทําการ.......................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................................
เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาม.....................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...........................คัน
โดยมี...........................................................เปนผูควบคุมงานนั้น บัดนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกบุคคลดังกลาวมิใหเปน
ผูควบคุมงานตอไปแลวตั้งแตวันที่........................................เดือน...........................................พ.ศ. .......................
ทั้งนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกเปนหนังสือให.................................................................................................
ผูควบคุมงานทราบแลว ดังสําเนาที่แนบมาพรอมนี้ และขณะนี้ขาพเจาไดระงับการดําเนินการตามที่ไดรับใบอนุญาต
ไวแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ) ................................................... ผูไดรับใบอนุญาต
(.................................................)
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ น.6

หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย สําเนาหนังสือของขาพเจา ลงวันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ......................ที่ไดแจง
ให......................ผูขอรับใบอนุญาต/ผูไดรับใบอนุญาตทราบวาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมแลว
ตามที่ขาพเจา.......................................................................อายุ......................ป สัญชาติ.....................
อยูบานเลขที่......................ตรอก/ซอย....................................................ถนน..........................................................
หมูที่...............................ตําบล/แขวง..................................................อําเภอ/เขต....................................................
จังหวัด.................................โทรศัพท........................................ทํางานที่.................................................................
โทรศัพท........................ไดยินยอมเปนผูควบคุมงาน......................................ของ..................................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.........................................ถนน....................................หมูที่..............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด......................................................
ตามคําขอรับใบอนุญาตตามแบบ ข.1/ข.2 ลงวันที่............................เดือน...................................พ.ศ. ....................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่........................ลงวันที่...........................เดือน...................................
พ.ศ. ..........................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
นั้น
บัดนี้ ขาพเจาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวขางตนแลว ตั้งแต วันที่.....................................
เดือน........................................................พ.ศ. .................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ขาพเจาไดแจงเปนหนังสือให..........................................................................ผูขอรับใบอนุญาต/
ผูไดรับใบอนุญาตทราบแลว ดังสําเนาที่แนบมาพรอมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) .................................................. ผูควบคุมงาน
(.................................................)

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ น.7

หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานพรอมกับการสงมอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30 วรรคสอง
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
เรียน.......................................................เจาพนักงานทองถิ่น
สิ่งที่สงมาดวย หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ลงวันที่.................เดือน............................
พ.ศ. .....................จํานวน................................ฉบับ
ตามที่ขาพเจา............................................................................. อยูบานเลขที่.......................................
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................................................หมูที่...............................
ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต.............................................จังหวัด.......................................................
โทรศัพท........................................ทํางานที่.........................................................โทรศัพท.....................................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่........................ลงวันที่.........................เดือน.....................................
พ.ศ. .....................เพื่อทําการ........................................................................ที่บานเลขที่.........................................
ตรอก/ซอย.....................................................ถนน....................................................หมูที่.......................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด................................................
เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
โดยมี........................................................................เปนผูควบคุมงาน และขาพเจาไดแจงเจาพนักงาน
ทองถิ่นตามหนังสือลงวันที่..................เดือน......................................พ.ศ. ..........................บอกเลิกผูควบคุมงาน/
ผูควบคุมงานไดแจงขาพเจาโดยหนังสือ ลงวันที่....................เดือน.............................พ.ศ. ......................บอกเลิก
การเปนผูควบคุมงานนั้น
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
บัดนี้ ขาพเจามีความประสงคให...............................................................เปนผูควบคุมงานคนใหม
ตั้งแตวันที่............................เดือน....................................พ.ศ. .........................ตอไป
ทั้งนี้ ขาพเจาไดสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมมาพรอมนี้ดวยแลว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) ................................................. ผูไดรับใบอนุญาต
(.................................................)

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
แบบ น.8

หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงานคนใหม
ตามมาตรา 30 วรรคสอง
(แนบกับแบบ น.7)
เขียนที่...........................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา........................................................................ซึ่งเปนผูไดรับใบอนุญาตให
เป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม ตามกฎหมายว า ด ว ยวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรม/ให เ ป น ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ประเภท........................สาขา............................
แขวง..............................................ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน.....................................................และขณะนี้ไมได
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพดังกลาว อายุ........................ป สัญชาติ..................................................
อยูบานเลขที่................................ตรอก/ซอย................................ถนน...........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..................................................
โทรศัพท........................................ทํางานที่.........................................................โทรศัพท.....................................
ยินยอมเปนผูควบคุมงาน..........................................................ของ.........................................................................
ที่บานเลขที่..................................ตรอก/ซอย.............................................. ถนน....................................................
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................................
ไดรับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่.......................................ลงวันที่......................เดือน..........................
พ.ศ. .............................เปนอาคาร
(1) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด.................................................จํานวน........................เพื่อใชเปน................................โดยมี
พื้นที่/ความยาว.................................มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ตอจากที่ผูควบคุมงานคนเดิม ซึ่งผูไดรับใบอนุญาตไดบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานไปแลว/ผูควบคุมงานคน
เดิมไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไปแลว โดยขาพเจาจะควบคุมงานตั้งแตวันที่............เดือน...........................
พ.ศ. ....................จนกวาจะทําการ.............................................................แลวเสร็จถูกตองตามที่ไดรบใบอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูควบคุมงานคนใหม
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... ผูไดรับใบอนุญาต
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)
(ลายมือชื่อ) ..................................................... พยาน
(...................................................)

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
ที่.............../............

แบบ น.9
.....................................................
วันที่......................เดือน.....................พ.ศ. ......................

เรื่อง แจงการขออนุญาตใหโอนใบอนุญาต
เรียน .................................................................ผูขอโอนใบอนุญาต
อางถึง คําขอโอนใบอนุญาตของทาน ตามแบบ ข.8 ลงวันที่...........เดือน...........................พ.ศ. .......................
สิ่งที่สงมาดวย ใบอนุญาต เลขที่...............ลงวันที่..............................เดือน...........................พ.ศ. ......................
จํานวน..........................ฉบับ
ตามคําขอโอนใบอนุญาตของทานแจงวา ทานไดรับใบอนุญาต............................................................
ตามใบอนุญาต เลขที่..........................ลงวันที่..................เดือน.....................................พ.ศ. .................................
และมีความประสงคจะโอนใบอนุญาตดังกลาวใหแก...............................................ตั้งแตวันที่...............................
เดือน...................................พ.ศ. ........................ดวยเหตุผลดังรายละเอียดแจงแลวนั้น
เจาพนักงานทองถิ่นไดพิจารณาและตรวจสอบแลว อนุญาตใหทานโอนใบอนุญาตดังกลาวใหแก
......................................................ได
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ปดหนังสือ ณ อาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคารที่ทําการ...................................................................อาคาร
เมื่อวันที่.....................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
หมายเหตุ ใหเจาพนักงานทองถิ่นบันทึกการโอนไวในใบอนุญาตที่สงคืนใหแกผูขอโอนและคูฉบับไวดวย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
สําหรับเจาหนาที่สงหนังสือ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนเมื่อวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
ตามใบรับเลขที่....................ลงวันที่......................เดือน..........................พ.ศ. ............................
สงใหผูรับหนังสือโดยตรงรับเมื่อวันที่...................เดือน..........................พ.ศ. ............................

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
เจาหนาที่ผูสงหนังสือ

(ลายมือชื่อ) ..........................................
(..........................................)
ผูรับหนังสือ

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.1

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
เลขที่...................................../...................................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการ...........................................................................................................................................
ที่บานเลขที่..........................ตรอก/ซอย........................................ถนน............................................หมูที่...............
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..................................เปนที่ดินของ......................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./..........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 โดยมี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................................................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพ ง ระหว า งผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้ น ในการบอกเลิ ก ตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่ อใช เปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทํา
การตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใช
อาคารนั้นได
4. ใบอนุญาตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.2

ใบอนุญาตเคลือ่ นยายอาคาร
(สําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ไปยังทองที่ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดียวกัน
หรือสําหรับการเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใช
บังคับ ไปยังทองที่ที่ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือสําหรับ
การเคลื่อนยายอาคารจากทองที่ที่ไมอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ไปยังทองที่ที่มีพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ใชบังคับ)
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคาร ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.........................หมูที่.........ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................
เปนที่ดินของ..........................................................................................ไปยังบานเลขที่..........................................
ตรอก/ซอย............................ถนน..............................หมูที่..................................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต.................................................จังหวัด.................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3
เลขที่/ส.ค.1 เลขที่....................................เปนที่ดินของ...........................................................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) .....................................................
(...................................................)
ตําแหนง ........................................................
เจาพนักงานทองถิ่น

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........
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การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูได รับใบอนุญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถไว
ใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุ ญาต ถาประสงคจ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.3

ใบอนุญาตเคลือ่ นยายอาคาร
(สําหรับการเคลื่อนยายอาคาร ไปยังทองที่ภายในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่น)
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด.............................................
ขอ 1 ทําการเคลื่อนยายอาคาร ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย..........................................
ถนน.........................หมูที่.........ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต..........................................
จังหวัด....................................................ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่..............................
เปนที่ดินของ.......................................................................มายังทองที่ควบคุมของ................................................
บานเลขที่..........................ตรอก/ซอย............................ถนน........................................หมูที่..................................
ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด....................................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่..........................เปนที่ดินของ................................................
ขอ 2 เปนอาคาร
(1) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(2) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
(3) ชนิด.......................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน........................................
พื้นที่/ความยาว...................................ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน.................................คัน
พื้นที่........................................ตารางเมตร
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคาร
จะทําการเคลื่อนยายตั้งอยูผูอนุญาต

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นแหงทองที่ที่อาคาร
จะทําการเคลื่อนยายตั้งใหมผูอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุ ญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่ กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงค จ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.4

ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น
เลขที่................/......................
อนุญาตให........................................................................................................................เจาของอาคาร
อยูบานเลขที่............................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่.................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต.........................................จังหวัด........................................
ขอ 1 ทําการดัดแปลง ใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน..................................คัน
ตามใบอนุญาต/ใบรับรอง เลขที่.............../................ลงวันที่.................เดือน.........................พ.ศ. ........................
เปนอาคารชนิด...........................................จํานวน.................................เพื่อใชเปน................................................
ที่บานเลขที่..............................ตรอก/ซอย......................................... ถนน......................................หมูที่...............
ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด..................................................
เพื่อการอื่นได
ขอ 2 ใหทําการกอสรางพื้นที่/สิ่งที่สรางขึ้น ชนิด....................................จํานวน...................................
พื้นที่/ความยาว................................................เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถแทนของเดิม
จํานวน.....................คัน ที่บานเลขที่....................ตรอก/ซอย...................................ถนน.......................................
หมูที่.............ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.............................จังหวัด...................................
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่....................เปนที่ดินของ....................................................
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณเลขที่............./.........
ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 3 มี...................................เปนผูควบคุมงาน
ขอ 4 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(2) .......................................................................
ใบอนุญาตฉบับนี้ใหใชไดจนถึงวันที่.........................เดือน...........................พ.ศ. ....................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................

(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต

การตออายุใบอนุญาต
การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที่............
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.....เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง...........................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
........./......../.........
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การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่......เดือน..........พ.ศ. ....
...........................................
(ลายมือชื่อ)........................
ตําแหนง............................
เจาพนักงานทองถิ่น
ผูอนุญาต
......../......../.........

การตออายุใบอนุญาต
ครั้งที.่ ...........
ใหตออายุใบอนุญาต
ฉบับนี้จนถึง
วันที่.........เดือน............พ.ศ. ....
.................................................
(ลายมือชื่อ)..............................
ตําแหนง..................................
เจาพนักงานทองถิ่น
อนุญาต
........../......./..........

ภาคผนวก ก แบบคําขออนุญาต แบบใบอนุญาต และใบรับรอง ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

คําเตือน
1. ถาผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ระบุชื่อไวในใบอนุญาต หรือผูควบคุมงานจะ
บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ใหมีหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไมเปนการกระทบถึงสิทธิและ
หน า ที่ ท างแพ ง ระหวา งผู ได รั บ ใบอนุ ญ าตกั บ ผู ค วบคุ ม งานนั้น ในการบอกเลิ กตั ว ผู ค วบคุ ม งานนี้ ผู ไ ด รั บ
ใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะมีผูควบคุมงานใหม และมีหนังสือแจง
พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจาพนักงานทองถิ่นแลว
2. ผูไดรับใบอนุ ญาตที่ตองจัดใหมีพื้นที่ หรือ สิ่งที่สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่ กลับรถ และ
ทางเขาออกของรถตามที่กําหนดไวในใบอนุญาตฉบับนี้ ตองแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
ไวใหปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ไดรับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของ
รถเพื่อการอื่นนั้นตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
3. ผูไดรับใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช เมื่อไดทําการ
ตามที่ไดรับใบอนุญาตเสร็จแลว ตองไดรับใบรับรองจากเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 32 กอนจึงจะใชอาคาร
นั้นได
4. ใบอนุญ าตฉบับนี้ ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดในใบอนุญาต ถาประสงค จ ะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.5

ใบอนุญาตเปลีย่ นการใชอาคาร
เลขที่................/......................
อนุญาตให..................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร อยูบานเลขที่...............
ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................หมูที่..........ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................
ขอ 1 เปลี่ยนการใชอาคารที่บานเลขที่........................ ตรอก/ซอย........................................................
ถนน..............................หมูที่...........ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต............................................
จังหวัด.............................................โดย....................................เปนเจาของอาคารหรือ...........................................
เปนผูครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่......................................เปนที่ดินของ
........................................................จากที่ไดรับใบอนุญาตไวเดิม เพื่อใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใช ดังนี้
(1) ชนิด..................................จํานวน................................เพื่อใชเปน...........................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด..................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด..................................จํานวน.............................เพื่อใชเปน.................................โดยมีที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคํานวณ เลขที่......................
/.....................ที่แนบทายใบอนุญาตนี้
ขอ 2 ผูไดรับใบอนุญาตตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูอนุญาต

คําเตือน
1. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
ที่ระบุไวในใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารฉบับนี้
2. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่ง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
3. ห า มเจ า ของ หรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ต อ งมี พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ
ที่กลับ รถ และทางเขาออกของรถตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ดั ด แปลง หรือ ใชที่จ อดรถ ที่กลั บ รถ และ
ทางเขาออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
4. ผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตองแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารฉบับนี้ไวในที่
เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตราสวนราชการ)
แบบ อ.6

ใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร
เลขที่................/......................
ใบรับรองฉบับนี้แสดงวา.................................................................เจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร
อยูบานเลขที่.............. ตรอก/ซอย..........................................ถนน...................................................หมูที่................
ตําบล/แขวง.................................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด.........................................
ไดทําการ.....................................................................อาคาร เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่............../.....................ลงวันที่.....................เดือน.................................พ.ศ. ......................ซึ่งอาคารดังกลาว
เปนอาคารประเภทควบคุมการใช เจาพนักงานทองถิ่นจึงออกใบรับรองใหดังตอไปนี้
ขอ 1 เปนอาคาร
(1) ชนิด..........................................จํานวน....................................เพื่อใชเปน.....................................
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(2) ชนิด.........................................จํานวน......................................เพื่อใชเปน................................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
(3) ชนิด..........................................จํานวน........................................เพื่อใชเปน.............................โดยมีที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ จํานวน...............................คัน
ที่บานเลขที่...................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน.............................................................
หมูที่.......................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต...............................จังหวัด.................................
โดย.................................................................เปนเจาของอาคาร และ......................................................................
เปนผูครอบครองอาคาร อยูในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. 3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่.....................................................
เปนที่ดินของ........
ขอ 2 ผูไดรับใบรับรองตองปฏิบัติตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
(1) ผูไดรับใบรับรองตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง และ
หรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(2) .......................................................................
ออกให ณ วันที่.............................เดือน..................................พ.ศ. ................................
(ลายมือชื่อ) ...........................................
(...........................................)
ตําแหนง ...............................................
เจาพนักงานทองถิ่นผูรับรอง

คําเตือน
1. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจาก
ที่ระบุไวในใบรับรองฉบับนี้
2. หามเจาของ หรือผูครอบครองอาคารเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งไปใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหนึ่ง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น
3. ห า มเจ า ของ หรื อ ผู ค รอบครองอาคารที่ ต อ งมี พื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ ใช เ ป น ที่ จ อดรถ
ที่กลับ รถ และทางเขาออกของรถตามที่ กําหนดในกฎกระทรวง ดั ด แปลง หรือ ใชที่จ อดรถ ที่กลั บ รถ และ
ทางเขาออกของรถนั้น เพื่อการอื่นไมวาทั้งหมดหรือบางสวน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
4. ผูไดรับใบรับรอง ตองแสดงใบรับรองฉบับนี้ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารนั้น
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หนังสือรับรอง
ของ
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
เขียนที่..............................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ...................................................................................อายุ .........................ป
เชื่อชาติ ......................... สัญชาติ ................................... อยูบานเลขที่ ........................... หมูที่ ............................
ถนน .............................ตรอก / ซอย ............................ ตําบล....................................... อําเภอ ..........................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ............................. โทรศัพทที่บาน ....................................................
ที่ทํางาน ...................................................................................................................................................................
...................................................................................................โทรศัพทที่ทํางาน ................................................
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ..................................................................
สาขา........................................................................... แขนง ..................................................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน .......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
โดยขาพเจาเปนผูคํานวณโครงสราง ควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด ................................................จํานวน ..................... เพื่อใช ..............................................
ของ ..........................................................................................................................................................................
ปลูกสรางในโฉนดที่ .................................................. หมูที่ ..........................ถนน ...............................................
ตรอก/ซอย ................................................................. ตําบล....................................อําเภอ....................................
จังหวัด...................................................................................ตามแผนผังบริเวณ แบบกอสราง รายการคํานวณ
รายการกอสราง ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวอนุญาตปลูกสราง
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ) ………………………………………. วิศวกร
(ลงชื่อ) ………………………………………. ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ดัดแปลง, ตอเติม
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน

(โปรดดูคําเตือนดานหลัง)

คําเตือน
1. ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
2. ใหวิศวกรแนบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวาไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพไปดวย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหวิศวกรรับแจงใหผูบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นทราบเปนลายลักษณอักษร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร

หนังสือรับรอง
ของ
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

เขียนที่.........................................................................
วันที่...................เดือน...........................................พ.ศ. .................
โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา ................................................................................อายุ............................ป
เชื่อชาติ .................... สัญชาติ .............................. อยูบานเลขที่ ................................ หมูที่ .................................
ถนน ........................ตรอก / ซอย ....................... ตําบล ............................................ อําเภอ ...............................
จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย ....................... โทรศัพทที่บาน ..........................................................
ที่ทํางาน ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................. โทรศัพทที่ทํางาน ......................................
ไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท .......................................................
สาขา................................................................................. แขนง ...........................................................................
ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน .......................................และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ
ขอรับรอวาขาพเจาเปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ. 2508 โดยขาพเจา
เปนผูควบคุมการกอสราง วางผัง ออกแบบ ทํารายการกอสราง
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
เปนสิ่งปลูกสรางชนิด .............................................จํานวน .................. เพื่อใช ....................................................
ของ ..........................................................................................................................................................................
ปลูกสรางในโฉนดเลขที่ ......................................... หมูที่ ....................... ถนน .....................................................
ตรอก/ซอย .............................................. ตําบล ............................................อําเภอ ..............................................
จังหวัด.............................................................................................อาคารผังบริเวณ แบบกอสราง รายการคํานวณ
ที่ขาพเจาไดลงนามรับรองไวแลว ซึ่งแนบมาพรอมเรื่องราวอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
เพื่อเปนหลักฐาน ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ) ………………………………………. สถาปนิก
(ลงชื่อ) ………………………………………. ผูขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
ดัดแปลง, ตอเติม
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน
(ลงชื่อ) ………………………………………. พยาน

(โปรดดูคําเตือนดานหลัง)

คําเตือน
1. ใหขีดฆาขอความที่ไมตองการออก
2. ใหสถาปนิกแนบภาพถายใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ หรือภาพถายบัตรประจําตัวแสดงวา ไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิชาชีพไปดวย
3. หากมีการเปลี่ยนแปลงสถาปนิกตามหนังสือรับรองฉบับนี้ใหสถาปนิกรับแจงใหผูบริหารองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทราบเปนลายลักษณอักษร
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร
(ตัวอยางประกาศแตงตั้งนายชาง นายตรวจ)

คําสั่ง …………………….
ที่ 2453/2548
เรื่อง แตงตั้งขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนนายชาง นายตรวจ
.............................................
โดยที่เปนการสมควรแตงตั้งพนักงาน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) เปนนายชาง นายตรวจ
เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดย มาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 และนายกเทศมนตรี/นายกองคการ
บริหารสวนตําบลในฐานะเจาพนักงานทองถิ่น จึงแตงตั้งพนักงาน (เทศบาล/องคการบริหารสวนตําบล) ซึ่งมี
ความรูหรือคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 เปน นายชาง-นายตรวจ ดังนี้
ใหผูมีรายนามตอไปนี้เปนนายชาง-นายตรวจ
1. ..........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
3. ..........................................................................................................
4. ..........................................................................................................
5. ..........................................................................................................
6. ...........................................................................................................
ใหผูมีรายนามตอไปนี้เปนนายตรวจ
1. ..............................................................................................................
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2548
ลายเซ็น..............................................
(ชื่อ.......................สกุล..................)
ตําแหนง.........................................
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ภาคผนวก ข
ตัวอยางการกรอกแบบยื่นขออนุญาต

ภาคผนวก ข ตัวอยางการกรอกแบบยื่นขออนุญาต
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มาตรฐานการควบคุมอาคาร

รายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
ใบรายงานที่ .........................................................................................
เรื่อง การกอสรางตอเติมอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
จาก นายตรวจแขวงทุงวัดดอน
.
ถึง หัวหนางานควบคุมอาคาร
.

.

เวลา 14.00 น.
ขาพเจาไดตรวจพบเจาของอาคาร
ดวยเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2548
นางวิมาลา ขําอินทร อยูบานเลขที่ 45/86 ถนน มังกร ตรอก/ซอย ......................... แขวง/ตําบล.....................
เขต/อําเภอ .....................จังหวัด กรุงเทพฯ ไดใหชาง ทําการกอสรางตอเติมอาคารปกคลุมทางเดินหลัง
ขนาด 4 x 3 สูง 2.50 ม. ผิดขอบัญญัติ องคกรปกครองสวนทองถิ่น เรื่องการควบคุมการกอสรางอาคาร
ตรอก/ซอย
.
พ.ศ. 2522 ขอ 76 (4 ) ขึ้นที่อาคารเลขที่ 308 ถนน
แขวง/ตําบล
. เขต/อําเภอ
. โดยมิไดรับอนุญาต เห็นควรประการใดโปรดสั่งการตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .............................................................
นายวิทยา บํารุงวิทยา
(ตําแหนง) นายชางโยธา 4
.

.
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

รูปที่ ข-1 แสดงแผนที่บาน ประกอบรายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
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รูปที่ ข-2 แสดงรูปดานขางอาคารและรูปแปลนอาคาร
ประกอบรายงานการปลูกสรางอาคารโดยมิไดรับอนุญาต
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
วันที่
เรื่อง การแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
. ไดรับ
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
ชั้น ชั้นใตดิน
. ชั้น จํานวน
1 . หลัง เพื่อใช
อนุญาตใหกอสรางอาคาร ตึก 4
อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง .ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย .ตาม
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคารเลขที่ 100/2548 .ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุ วันที่ 31
สิงหาคม 2548 .

; โดยไมไดแจงชื่อผูควบคุมงานไวในใบอนุญาต
ขอเท็จจริง ผูไดรับอนุญาตฯ ไดมีหนังสือขอแจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการ
ดําเนินการ ตามคํารองเลขที่ 1000 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548 พรอมไดแนบหนังสือแสดงความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แนบ น.4) โดยมีความประสงคให นายวิศว แข็งแรงดี เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประเภท ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย.50000 และ นายสถาปตย ออกแบบสวย เปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปนิ ก ควบคุ ม ประเภท สามั ญ สถาปนิ ก เลขทะเบี ย น สสถ. 3300 เป น ผู ค วบคุ ม การก อ สร า งตั้ ง แต วั น ที่
1 กันยายน 2548
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารยังมิไดดําเนินการกอสราง อยูระหวางการวางผัง
เสาเข็ม
ขอพิจารณาเสนอแนะ การแจงชื่อผูควบคุมงานดังกลาวไมขัดตอมาตรา 29 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 / พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542/
พ.ร.บ. สถาปนิก 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี .รับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงานใน
ฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ อดทน งานดี . เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบกรณีเจาพนักงานทองถิ่นไดรับทราบ
การแจงชื่อผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 5/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
.

วันที่
เรื่อง การแจงชื่อผูควบคุมงาน
เรียน กรรมการผูจัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
อางถึง คํารองเลขรับที่ 1000 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548

ตามคํา รองที่อ างถึง ทานได มีห นังสื อ ขอแจ งชื่อ ผู ค วบคุม งานพร อ มไดแ นบหนัง สือ แสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4) โดยมีความประสงคให นายวิศว แข็งแรงดี เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร เลขทะเบียน ภย. 50000 และนายสถาปตย ออกแบบสวย เปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุมประเภทสามัญสถาปนิก เลขทะเบียน สสถ. 3300 เปนผูควบคุมการกอสรางตั้งแตวันที่
1 กันยายน 2548 นั้น
เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงานดังกลาวแลว ขอใหทานปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526 ) โดยเครงครัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยางจดหมายแจงบอกเลิกการควบคุมงานของผูควบคุมอาคาร (แนบพรอม แบบ น.6)
ที่อยู (ของผูควบคุมงาน)
วันที่ (วันที่กอนวันที่ขอถอนชื่อ)
เรื่อง บอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
เรียน (เจาของอาคารตามที่ระบุในใบอนุญาต) กรรมการผูจัดการบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เลขทะเบียน
ตามที่ขาพเจา นายวิศว แข็งแรงดี
4
ไดลงชื่อเปน วิศวกร / สถาปนิกควบคุมงาน การกอสรางอาคารตึก
กอสรางที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548
.
100/2548

ภย. 50000
.
ชั้น จํานวน 1 .ชั้น
ตามใบอนุญาตเลขที่

ทั้งนี้ ขาพเจา มีความประสงคจะขอถอนชื่อออกจากการเปนผูควบคุมงานการกอสรางอาคารดังกลาว
ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2548 เปนตนไป จึงขอแจงมายังทานเพื่อจัดสงผูควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
วิศว แข็งแรงดี
(นายวิศว แข็งแรงดี)
(วิศวกร/สถาปนิก ควบคุมงาน)
เลขทะเบียน ภย. 50000
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
วันที่ 15 กันยายน 2548
ที่
เรื่อง การบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร .
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
ชั้น ชั้นใตดิน
.ชั้น จํานวน
1 . หลัง
ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร ตึก 4
ชั้น ชั้นใตดิน
ชั้น
เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย และอาคารตึก
จํานวน - หลัง เพื่อใช
ถนน
สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่ซอย
เจริญยิ่ง
. ตามใบอนุญาตกอสราง/ ดัดแปลงอาคาร อาคารเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่
นายวิศว
แข็งแรงดี
เปนวิศวกรผูควบคุมงานและ
31 สิงหาคม 2549 โดยมี
เปนสถาปนิกผูควบคุมงานนั้น
นายสถาปตย ออกแบบสวย
ขอเท็จจริง นายวิศว แข็งแรงดี (วิศวกร) และ นายสถาปตย ออกแบบสวย (สถาปนิก) ซึ่ง
เปนผูควบคุมงาน ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน (แบบ น.6) เลขรับที่ 10 และ 11 . ลงวันที่
12 กันยายน 2548 ขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวขางตน ตั้งแตวันที่ 12 กันยายน 2548 และได
แจงเปนหนังสือใหผูไดรับอนุญาตรับทราบแลว (ตามสําเนาที่แนบ) แตผูไดรับอนุญาตฯ มิไดมีหนังสือแจงการ
บอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมตามมาตรา 30
(แบบ น.7, แบบ น. 8)
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารอยูระหวางดําเนินการเจาะเสาเข็ม
ตําแหนง ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ขอพิจารณาเสนอแนะ การบอกเลิกผูควบคุมงานดังกลาว ไมขัดตอมาตรา 30 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535/ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542/
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี รับทราบการบอกเลิกผูควบคุมงาน
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นและมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต เพื่อสงหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคางาน
พรอมกับสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7, แบบ น.8) พรอมสําเนาบัตร
ผูประกอบวิชาชีพที่ยังไมหมดอายุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
ลงชื่อ อดทน งานดี
เจาหนาที่ผูพิจารณา
(อดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาต ใหระงับการดําเนินการ
กรณีผูควบคุมงานขอบอกเลิกการควบคุมงาน

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด............................. 10001
วันที่ 20 กันยายน 2548
เรื่อง การขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
.
เรียน กรรมการผูจัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
อางถึง ใบอนุญาตกอสรางอาคาร เลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548

ที่ อปท 1/2548

ตามหนังสืออางถึง ทานไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใช
อาคารสํานักงาน- พักอาศัยที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
และวิศวกรผูควบคุมงานไดมีหนังสือ (น.6) ขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานนั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานดังกลาวแลว และขอใหทาน
ระงับการกอสรางอาคาร หากตองการจะกอสรางตอทานจะตองแจงชื่อวิศวกรผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7,
น.8) ตามมาตรา 30 วรรค 2 ตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(

.)

กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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ตัวอยาง
หนังสือแจงผูควบคุมงาน กรณีเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบ
การบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 1/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
วันที่ 20 กันยายน 2548

เรื่อง การขอบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน
เรียน นายวิศวกร แข็งแรงดี
อางถึง หนังสือแจงการบอกเลิกเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง (แบบ น.6)
เลขรับที่ 10 ลงวันที่ 1 กันยายน 2548
ตามหนังสือที่อางถึง ทานไดบอกเลิกการเปนวิศวกร ผูควบคุมงานราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
ซึ่งไดรับอนุญาตกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญ
ยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30
สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2549 นั้น
บัดนี้ เจาพนักงานทองถิ่น ไดรับทราบการบอกเลิกการเปนวิศวกรผูควบคุมงานแลว เมื่อวันที่ 16
กันยายน 2548
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(
กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
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)

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยางจดหมายแจงบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงานของเจาของอาคาร (แบบมาพรอม แบบ น.5)
บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
วันที่ 21 กันยายน 2548
.

เรื่อง ขอบอกเลิกมิใหเปนผูควบคุมงาน

เรียน (สถาปนิก/ วิศวกร ควบคุมงาน ตามที่ระบุในใบอนุญาต) นายสถาปตย ออกแบบสวย
ตามที่ ได ม อบหมายใหท า นเป น วิศ วกร/ สถาปนิ ก ควบคุ ม งาน การก อ สรา งอาคารของ บริ ษั ท
กอสรางอาคารดี จํากัด ตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง กอสรางที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3
เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 นั้น
.

บัดนี้มีความประสงคจะขอบอกเลิกตอทานมิใหเปนผูควบคุมงานการกอสรางอาคารดังกลาวแลว
ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ 22 กันยายน 2548 เปนตนไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(

)

กรรมการผูจัดการ
(เจาของอาคารตามที่ระบุในใบอนุญาต)

รับทราบ
(สถาปนิก/วิศวกรควบคุมงาน)
หรือสงจดหมายลงทะเบียน แลวถายสําเนาใบตอบรับแนบมาพรอมกับจดหมายแจงบอกเลิกฯ
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บันทักขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
.วันที่ 28 กันยายน 2548
เรื่อง ขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
โดย
นายสมชาย ซื่อตรง
.
ไดรับอนุญาตใหกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง
เพื่อใช อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ตามใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร เลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่
31 สิงหาคม 2549 นั้น
; โดยมี นายวิศว แข็งแรงดี ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน
และมี นายสถาปตย ออกแบบ สสถ. 3300 เปนสถาปนิกผูควบคุมงาน
ขอเท็จจริง ผูไดรับอนุญาต/ ผูควบคุมงาน ไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน
(แบบ น.5, น.6) ตามคํารองเลขรับที่ 200 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548 และผูไดรับอนุญาตฯ ไดแนบหนังสือแจง
การบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับสงมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม (แบบ น.7, น.8)
โดยมีความประสงคให นายโยธา มั่นคง เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท ภาคีวิศวกร
เลขทะเบียน ภย.50100 และนายควบคุม ตรงแนว เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท สามัญ
สถาปนิก เลขทะเบียน สสถ.3310 เปนผูควบคุมการกอสรางตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2548 เปนตนไป
ไดใหเจาหนาที่ตรวจสอบปรากฏวา อาคารกําลังกอสรางโครงสรางชั้นฐานราก ถูกตองตามแบบที่
ไดรับอนุญาต
ขอพิจารณาเสนอแนะ การเปลี่ยนผูควบคุมงานดังกลาวไมขัดตอมาตรา 30 แหง พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535/ พ.ร.บ. วิศวกร พ.ศ. 2542 /
พ.ร.บ. สถาปนิก พ.ศ. 2543 แตอยางใด เห็นควรนําเรียน นายกเทศมนตรี รับทราบ การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดําเนินการ
.

ลงชื่อ
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
ตัวอยาง
หนังสือแจงผูไดรับอนุญาต กรณีเจาพนักงานทองถิ่นไดรับทราบ
การเปลี่ยนผูควบคุมงานแลว

ที่ อปท 9/2548

สํานักงานเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ถนนเทศบาล 1 อําเภอ.........................
จังหวัด..................... 10001
วันที่ 30 กันยายน 2548

เรื่อง การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
เรียน กรรมการผูจ ัดการ บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
อางถึง คํารองเลขที่ 200 ลงวันที่ 23 กันยายน 2548
ตามคํารองที่อางถึง ทานไดขอเปลี่ยนผูควบคุมงานกอสรางอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1
หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2549 โดยมี นายวิศว
แข็งแรงดี ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน และมี นายสถาปตย ออกแบบสวย สสถ.3300 เปนสถาปนิก
ผูควบคุมงาน โดยมีความประสงคให นายโยธา มั่นคง เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท
ภาคี เลขทะเบียน ภย. 50100 และ นายควบคุม ตรงแนว เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมประเภท
สามัญ เลขทะเบียน สสถ. 3310 เปนผูควบคุมการกอสรางคนใหม ตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2548 เปนตนไปนั้น
เจาพนักงานท องถิ่ น ไดรับทราบการขอเปลี่ย นผูควบคุ มงานดังกลาวแลว ขอใหทานปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) โดยเครงครัดตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
.

.

ขอแสดงความนับถือ
(

.)

กองชาง
โทร 0-3333-3345
โทรสาร 0-3333-3346
ภาคผนวก ข ตัวอยางการกรอกแบบยื่นขออนุญาต

179

มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ตัวอยาง หนังสือรับรองของผูควบคุมงาน ใชประกอบการขอใบรับรอง
ขาพเจา
นายวิศว แข็งแรงดี เลขทะเบียน ภย. 50000 เปนวิศวกรผูควบคุมงาน/ สถาปนิก
ผูควบคุมงานการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 .หลัง
เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย โดย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด เปนเจาของอาคาร กอสรางที่ซอย
เจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาล เมืองทองถิ่นทันสมัย อําเภอ.........................จังหวัด...........................
ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548
.

.

ขอรับรองวาไดควบคุมการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตามใบอนุญาตดังกลาว เปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อทราบ

วิศว แข็งแรงดี
(นายวิศว แข็งแรงดี)
วิศวกร/ สถาปนิกผูควบคุมงาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย โทร
โทรสาร
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
ที่
เรื่อง การขอใบรับรองการกอสราง/ ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคาร รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
ตนเรื่อง บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
4 .ชั้น
ไดยื่นหนังสือแจงใหพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร ตึก
ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน – พักอาศัย
ที่ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาล เมืองทองถิ่นทันสมัย ใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่
31 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 31 สิงหาคม 2548 ตามแบบ ข.6 เลขรับที่ 10 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548
โดยแจงวาไดทําการกอสรางอาคาร/ ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคารเสร็จเรียบรอยแลว จึงขอใหตรวจสอบ
และออกใบรับรองการกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร / เคลื่อนยายอาคาร
ข อ เท็ จ จริ ง คณะกรรมการฯ ได ต รวจสอบแล ว ปรากฏวา อาคารได ก อ สร า ง/ ดั ด แปลงอาคาร/
เคลื่อนยายอาคาร เรียบรอยแลว ตรงตามแบบที่ไดรับอนุญาต ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน
.โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขา – ออกของ
1 หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน – พักอาศัย
รถ จํานวน 8 คัน ทอระบายน้ํายาว 55 เมตร ซึ่งมีระบบปองกันอัคคีภัยกลาวคือ ระบบไฟฟามีสายดิน,
ระบบควบคุมไฟฟาลัดวงจรที่สวิทบอรด, ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ, หัวฉีดน้ําในอาคารและน้ําสํารองเพื่อดับไฟ,
ระบบฉีดน้ําดับเพลิงอัตโนมัติ, ระบบจายพลังงานไฟฟาสํารอง, ระบบอัดอากาศบันไดหนีไฟ, พื้นที่ดาดฟามีลาน
กวางไมนอยกวา 6.00 x 6.00 ตารางเมตร, สัญญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ไฟฟาฉุกเฉินสองสวางเมื่อเกิดอัคคีภัย,
ปายเรืองแสงบอกทางหนีไฟ, และยังมิไดเปดใชอาคารไปกอนไดรับอนุญาต/อาคารไดเปดใชไปกอนไดรับ
อนุญาต ซึ่งไดแยกเรื่องดําเนินการตามอํานาจหนาที่แลว
ขอพิจารณาและเสนอแนะ เห็นควรออกหนังสือรับรองการกอสราง/ ดัดแปลง/ เคลื่อนยายอาคาร
ตามที่ขอมา โดยมีเงื่อนไปที่ผูไดใบรับรองฯ ตองปฏิบัติตามคือ
- ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงฯ และหรือขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่ง
ออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติม
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณานําเรียน นายกเทศมนตรี เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม ในใบรับรองการ
กอสราง/ดัดแปลงอาคาร/ เคลื่อนยายอาคาร(อ.6)ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามที่แนบมาพรอมนี้ตอไป
เจาหนาที่ผูพิจารณา
ลงชื่อ
อดทน งานดี
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
.
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หนังสือรับรองใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน
เขียนที่.........................................................
วันที่...............................เดือน.............................พ.ศ. ..........................
ขาพเจา........................................................................................................................ตั้งบานเรือนอยูที่
บานเลขที่ ........................................... ถนน.........................................ตําบล...................................................
อําเภอ.........................................จังหวัด .......................................... เปนเจาของที่ดินโฉนด..................................
........................................................ตั้งอยูที่ .............................................. ถนน ...........................................
ตําบล ...................................................... อําเภอ ........................................... จังหวัด.....................................
ยินยอมให ....................................................................................... เขาปลูกสรางอาคารในที่ดินโฉนดดังกลาวได
มีขนาดที่ดินดังนี้
ทิศเหนือ ................................................................................ เมตร
ทิศใต....................................................................................... เมตร
ทิศตะวันออก ......................................................................... เมตร
ทิศตะวันตก ........................................................................... เมตร
(ลงชื่อ) ................................................................... เจาของที่ดิน
(ลงชื่อ)......................................................ผูขออนุญาตปลูกสราง
อาคาร
(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน
(ลงชื่อ) ............................................................................. พยาน

หมายเหตุ ถาหากมีการขีดฆา แกไข ในหนังสือรับรองนี้จะตองใหเจาของที่ดินเซ็นชื่อกํากับทุกแหงดวย
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยางสรุปการขอตออายุใบอนุญาต)

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ที่
.วันที่ 10 สิงหาคม 2549
เรื่อง การขออนุญาตตออายุใบอนุญาต
รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
.
เรียน

หัวหนาฝายควบคุมอาคาร

โดย
นายสมชาย ซื่อตรง
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
ไดยื่นแบบ (ข. 5) เลขรับที่ 345 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2548 ขอตออายุใบอนุญาตกอสราง/ดัดแปลงอาคาร
ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน – ชั้น จํานวน 1 หลัง ใชเปน อาคารสํานักงาน- พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง
ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
.

.

ขอเท็จจริง อาคารที่ขอตออายุใบอนุญาตรายนี้ ไดรับอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงอาคาร ครั้งแรก ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2549
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 1 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 2 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 3 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 4 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
ตออายุใบอนุญาตครั้งที่ 5 ตามใบอนุญาตเลขที่ ….…..-……...ลงวันที่ ….…..-……...สิ้นอายุวันที่ ….…..-……...
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
………………………………………………………………………………………………………...…………..
อาคารรายนี้ ยังมิไดทําการกอสราง และไดตรวจสอบแนวถนนโครงการแลว ปรากฏวา ที่ดินที่
ขออนุญาตนี้ไมอยูในแนวเขต ประกาศ พ.ร.ฎ. , พ.ร.บ. เวนคืน ฯ
; อาคารที่ขออนุญาตไดกอสรางถึง โครงสรางชั้นที่ 3
สวนที่ไดกอสรางไปแลว
; ถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ไมถูกตองตามแบบที่ไดรับอนุญาต
ภาคผนวก ข ตัวอยางการกรอกแบบยื่นขออนุญาต

183

มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ไดพิจารณาตามมาตรา 35 แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอที่ 6 และกฎกระทรวง ฉบับที่ 57
(พ.ศ. 2544) ดังนี้
1. ผูขออนุญาตยื่นขอตออายุใบอนุญาตมากอนที่ใบอนุญาตจะหมดอายุลง ถูกตองตามมาตรา 35
แหง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไขเพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535
2. การขอตออายุใบอนุญาตครั้งนี้เปนครั้งที่ 1 เห็นควรอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตกอสราง/
ดัดแปลงอาคาร ออกไปอีก 365 วัน
3. ผูควบคุมงานเปนบุคคลเดิมคือ
วิศวกรผูควบคุมงาน……………………………………… หมายเลขทะเบียน ……………
สถาปนิกผูควบคุมงาน…………………………………… หมายเลขทะเบียน ……………
ขอพิจารณาและเสนอแนะ ไดพิจารณาตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) เห็นวาผูขออนุญาตฯ
ไดยื่นขอตออายุใบอนุญาตฯ กอนใบอนุญาตฯ เดิมจะสิ้นสุดลง จึงเห็นควรอนุญาต / สั่งการอนุญาต ใหตออายุ
ใบอนุญาตฯ ออกไปอีก 365 วัน โดยคิดคาธรรมเนียม การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร 20.00 บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเรียนนายกเทศมนตรี อนุญาต / สั่งการอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
อาคารายนี้ตอไป
ลงชื่อ
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นายอดทน งานดี เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน งานดี)
นายชางโยธา 3
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
(ตัวอยางการโอนใบอนุญาต)

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
วันที่
1 ธันวาคม 2548
ที่
เรื่อง การโอนขออนุญาตฯ
ราย บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดยโอนใหแก นายสมชัย ซื่อตรง
เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
เรื่องเดิม บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง
. ไดยื่น
แบบขอโอนใบอนุญาตใหกอสรางอาคาร / ดัดแปลงอาคาร เปนอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน - . ชั้น
จํานวน 1 .หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน - พักอาศัย ที่ซอย เจริญยิ่ง .ถนนสุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมือง
ทองถิ่นทันสมัย .
ตามแบบขอโอนใบอนุญาตฯ (ข. 8) เลขรับที่ 11 .ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 สิ้นอายุ วันที่ 31
สิงหาคม 2548 โดยแจงความประสงคขอโอนใบอนุญาตฯ ให นายสมชาย ซื่อตรง .
ขอเท็จจริง อาคารที่โอนใบอนุญาตกอสราง / ดัดแปลงอาคาร เปนอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน - .
ชั้น จํานวน 1 . หลัง เพื่อใชเปน อาคารสํานักงาน - พักอาศัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2548 ลงวันที่
30 สิงหาคม 2548 สิ้นอายุวันที่ 30 สิงหาคม 2549
ตรวจสอบแลวปรากฏวา อาคาร กอสรางถึงโครงสรางชั้นที่ 1
ถูกตองตามแบที่ไดรับอนุญาต
การขอโอนใบอนุญาตฯ ไดตรวจสอบเอกสารการขอโอนใบอนุญาตฯ รายนี้แลว มีรายละเอียดการขอโอน
ใบอนุญาตฯ อาคาร ดังนี้
ขอ 1. การขอโอนใบอนุญาต กอสราง / ดัดแปลงอาคาร ครั้งนี้ ผูขออนุญาตฯ ไดแจงเหตุผลในการ
ขอโอนใบอนุญาตฯ วา ไดซื้ออาคารของบริษัทฯ มาเปนชื่อตนเองแตผูเดียว
ขอ 2. ผูรับโอนใบอนุญาตฯ คือ
ทะเบียนเลขที่
จดทะเบียนเมื่อวันที่
ซึ่งเปนนิติบุคคลประเภท
หมูที่ - ซอย
- สํานักงานตั้งอยูเลขที่
แขวง
เขต
โดยกรรมการของบริษัทฯ /
ถนน
หางหุนสวนฯ มี - คน คือ
.
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กรรมการซึ่งลงชื่อผูกพัน บริษัท / หางหุนสวน ฯ ไดคือ

.ลงลายมือชื่อหรือรวมกันและประทับตราสําคัญของ

บริษัทฯ / หางหุนสวน
; ผูรับโอนใบอนุญาตฯ เปนบุคคลธรรมดาคือ นายสมชาย ซื่อตรง อยูบานเลขที่ 123
หมูที่ 4 ซอย เจริญยิ่ง ถนน สุขาภิบาล 3 เขตเทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย อําเภอ
จังหวัด แขวง
ขอ 3. ; ผูขอโอนใบอนุญาตฯ ไดแนบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
และสถาปตยกรรมควบคุม และหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 23 (แบบ น. 4) คือ
นายโยธา มั่งคง
เปนวิศวกรที่ไดรับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท ภาคีวิศวกร
เลขทะเบี ย น ภย. 50100 และ นายควบคุ ม ตรงแนว เป น สถาปนิ ก ที่ ไ ด รั บ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมควบคุม ประเภท สามัญสถาปนิก เลขทะเบียน สสถ. 3310 โดยยินยอมเปนผูควบคุมงาน
ใหกับ นายสมชาย เจริญยิ่ง
.

.

ขอพิจารณาเสนอแนะ ไดพิจารณาแลวเห็นวา การขอโอนใบอนุญาตฯอาคารรายนี้ ไดยื่นเอกสาร
ประกอบการพิจารณาถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอ 8 อาคารที่ขออนุญาตฯ ยังไมไดทําการ
กอ สราง/ กอ สรางไปแลวถึง โครงสรางชั้นที่ 1 ถูกตองตามแบบที่ไ ดรับอนุ ญ าต
จึงเห็นควรอนุญาตใหโอนใบอนุญาตจาก บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด
เปน นายสมชาย ชื่อตรง

.

.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานําเรียน นายกเทศมนตรี ลงนามการโอนใบอนุญาตฯ เลขที่ 100/2548
ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2548 ตามที่แนบมาพรอมนี้ ในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตอไป

ลงชื่อ

186

……. อดทน งานดี ……… เจาหนาที่ผูพิจารณา
(นายอดทน
งานดี)
นายชางโยธา 3
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บันทึกขอความ
สวนราชการ ฝายควบคุมอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย โทร.
ที่
วันที่
เรื่อง การขอเปลี่ยนการใชอาคาร รายบริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด

โทรสาร.

เรียน หัวหนาฝายควบคุมอาคาร
ตนเรื่อง บริษัท กอสรางอาคารดี จํากัด โดย นายสมชาย ซื่อตรง ไดยื่นแบบขอเปลี่ยนการใชอาคาร
ตามแบบ ข.3 เลขรับที่ 03 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 โดยขอเปลี่ยนการใชอาคาร ตึก 4 ชั้น ชั้นใตดิน- ชั้น
จํานวน 1 หลัง จากอาคารพาณิชย-พักอาศัย เปนอาคารสํานักงาน-พักอาศัย ที่ซอยเจริญยิ่ง ถนนสุขาภิบาล 3 เขต
เทศบาลเมืองทองถิ่นทันสมัย
ขอเท็จจริง อาคารรายนี้ไดรับอนุญาตครั้งแรก เปนอาคารตึก 4 ชั้น จํานวน 1 หลัง เพื่อใชเปน
อาคารสํานักงาน-พักอาศัย ตามใบอนุญาตเลขที่ 100/2547 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2547 สิ้นอายุวันที่ 31
สิงหาคม 2548 บริเวณที่ขออนุญาตไมอยูในบริเวณที่มีประกาศฯ เทศบัญญัติฯ กฎกระทรวงฯ หรือกฎหมายอื่น
ใดที่หามกอสราง ดัดแปลง ใชหรือเปลี่ยนการใช และแบบที่ยื่นขอเปลี่ยนการใชอาคารครั้งนี้ ไมมีสวนใดขัด
ประกาศฯ เทศบัญญัติฯ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่น แตอยางใด โดยบริเวณที่ขออนุญาตเปน
การใชประโยชนที่ดินภายในเขตผังเมืองรวมเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับที่................................. ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 กลาวคือ ที่ดินที่ใชขออนุญาตอยูในแผนผังกําหนดผังเมือง หมายเลข
3.28 (สีน้ําตาล) ซึ่งเปนการใชที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนมาก เปนการใชประโยชนที่ดินตรงตามประเภท
ที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ
คณะกรรมการไดรวมกันตรวจสอบอาคารรายนี้แลวปรากฏวา อาคารไดกอสรางเสร็จแลว ถูกตอง
ตามแบบและยังมิไดเปดใชอาคารแตอยางใด
ขอพิจารณาและเสนอแนะ ไดพิจารณาแลวการขอเปลี่ยนการใชอาคารดังกลาว ผูขออนุญาตไดยื่น
แบบและเอกสารประกอบการพิจารณาถูกตองตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528) ขอ 4 และอาคารที่ขอการ
เปลี่ยนการใชตองจัดที่จอดรถ 51 คัน ตามแบบจัดไว 55 คัน ถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) และ
โครงสรางอาคารเดิม สามารถรับน้ําหนักบรรทุกจรได ถูกตองตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2527) (เปนการ
ขอเปลี่ยนการใชจากอาคารพาณิช ย เปนอาคารสํานักงาน ซึ่งน้ําหนักบรรทุกจรลดลง) เห็นควรอนุญ าตให
เปลี่ยนแปลงการใชอาคารรายนี้ได โดยมีเงื่อนไขในใบอนุญาตดังนี้
.
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1. ตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไข ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530)
2. ต อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไข ตามที่ กํ า หนดในกฎกระทรวงฯ และหรื อ
ขอบัญญัติทองถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา 8 (11) มาตรา 9 หรือมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2533
3. ต อ งชํ า ระค า ธรรมเนี ย มการออกใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นการใช อ าคารฉบั บ ละ 20.00 บาท ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจ ารณา หากเห็นชอบโปรดนําเรียน นายกเทศมนตรี ลงนามใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (อ.5) ที่แนบมาพรอมนี้

ลงชื่อ
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อดทน งานดี
(นายอดทน
งานดี)
นายชางโยธา 3
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ตารางที่ ค-1
ขอมูลประกอบการพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา
ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
ในทองที่ตําบล………………………….
อําเภอ……………………………….
จังหวัด……………………………….
ขอ

คําถาม

1

ไดมีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตเทศบาลหรือประกาศ
กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสุขาภิบาลหรือองคกรบริหาร
สวนตําบลแลวหรือยัง (ถามี แลวใหสงสําเนาพระราช
กฤษฎีกาหรือประกาศพรอมแนบแผนที่มาดวย)
ทองถิ่นเห็นสมควรที่จะประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หรือไม
เพราะเหตุใด
เปนสถานที่ทองเที่ยว (ตามบัญชีของการทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย) หรือไม ถาเปนสถานที่ทองเที่ยวใหระบุ
ชื่อและประเภทสถานที่ทองเที่ยว เชน น้ําตก, ถ้ํา,ทะเล,
โบราณสถานฯ มาดวย
ใหสงแผนที่แสดงรายละเอียด
4.1 แนวถนนสาธารณะ ขนาดความกวาง สภาพของ
ถนน และชนิดของถนน เชนดิน ดินลูกรัง คอนกรีต
หรือลาดยาง
4.2 บริเวณที่ประชาชนกอสรางอาคารบานเรือนหนาแนน
4.3 บริเวณที่มีแนวโนมวาการกอสรางอาคารจะ
ขยายตัวในภายหนา
4.4 ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป เชน ภูเขา หวย หนอง บึง
ลําคลอง ที่ราบหรือ ไรนา
ขอใหแสดงขอคิดเห็นหรือรายละเอียดประกอบ
ทุกขอดวย

2

3

4
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ขอ
คําถาม
5 5.1 จํานวนประชากรในเขตที่จะควบคุมอาคารมีอยู
เทาใด
5.2 ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในทางใด
6

พื้นที่ที่จะควบคุมอาคาร มีทั้งหมดประมาณเทาใด
กี่ตารางกิโลเมตร

7

เปนทองที่ที่ทางราชการตองการสงวนไวหรือไม
ถาเปนพื้นที่ที่ตองการสงวนไวใหระบุชนิดหรือ
ประเภทพื้นที่นั้นดวย (เชน เขตอุตสาหกรรม การขยาย
เมืองหลัก เปนตน)

8

ในพื้นที่ที่จะควบคุมอาคารปจจุบันมีอาคารอยูรวม
ทั้งสิ้น จํานวนเทาใด
8.1 ตึกแถว
8.2 หอแถว
8.3 อาคารเดี่ยว
8.4 โรงงานอุตสาหกรรม
จํานวนคนงานรวมทั้งสิ้น
8.5 ธนาคาร
8.6 โรงแรม
8.7 โรงมหรสพ
8.8 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
8.9 สถานีบริการแกส
8.10 สถานีบริการแกสและน้ํามันเชื้อเพลิงในสถานี
บริการเดียวกัน
8.11 โรงเรียน
8.12 สํานักงาน
8.13 อาคารอื่นๆ

คําตอบ
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ขอ
คําถาม
9 ปจจุบันในพื้นที่ที่จะควบคุมอาคารมีกิจการ
สาธารณูปโภคดังตอไปนี้ แลวหรือไม
9.1 ทางระบายน้ําสาธารระ
9.2 ไฟฟา
9.3 ประปา
หากยังไมมี ทองถิ่นมีโครงการหรือแผนงานที่จะ
ดําเนินการเมื่อใด
10 ถาประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แลวจะใหนายชาง นายตรวจ
จากที่ใดมาปฏิบัติงาน
ก. ของทองถิ่นเอง
ข. ของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ค. จากแหลงอื่นๆ (ระบุ)
11 มีการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชน และประชาชน
สวนใหญใหความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 30 สิงหาคม 2536 แลวหรือไม
12 ขอคิดเห็นเพิ่มเติมของทองถิ่น

คําตอบ

(ลงชื่อ) …………………………………... นายกเทศมนตรี/ประธานกรรมการสุขาภิบาล/ประธาน
(…………………………………….) กรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล
วันที่ ………. เดือน ………………. พ.ศ. …………
ความเห็นผูวาราชการจังหวัด
……………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………...………………
……………………………………………………………………………………...………………
(ลงชื่อ) ………………...…………………ผูวาราชการจังหวัด……………………………………
(……………………………………)
วันที่ ………. เดือน ………………. พ.ศ. …………
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ตารางที่ ค-2 แสดงน้าํ หนักบรรทุกจรของสวนตางๆ ของอาคารแตละประเภท
ประเภทและสวนตางๆ ของอาคาร
(1)
(2)
(3)
(4)

หลังคา
กันสาดหรือหลังคาคอนกรีต
ที่พักอาศัย โรงเรียนอนุบาล หองน้ํา หองสวม
หองแถว ตึกแถวที่ใชพักอาศัย อาคารชุด หอพัก โรงแรม
และหองคนไขพิเศษของโรงพยาบาล
(5) สํานักงาน ธนาคาร
(6) (ก) อาคารพาณิชย สวนของหองแถว ตึกแถวที่ใชเพื่อการ
พาณิชย มหาวิทยาลัย วิทยาลัย โรงเรียน และ
โรงพยาบาล
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารชุด หอพัก
โรงแรม สํานักงาน และธนาคาร
(7) (ก) ตลาด อาคารสรรพสินคา หอประชุม โรงมหรสพ
ภัตตาคาร หองประชุม หองอานหนังสือในหองสมุด
หรือหอสมุด ที่จอดหรือเก็บรถยนตนั่ง หรือรถจักยานยนต
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินของอาคารพาณิชย
มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และโรงเรียน
(8) (ก) คลังสินคา โรงกีฬา พิพิธภัณฑ อัฒจันทร โรงงาน
อุตสาหกรรม โรงพิมพ หองเก็บเอกสารและพัสดุ
(ข) หองโถง บันได ชองทางเดินรถของตลาด อาคาร
สรรพสินคา หองประชุม หอประชุม โรงมหรสพ
ภัตตาคาร หองสมุดและหอสมุด
(9) หองเก็บหนังสือของหองสมุดหรือหอสมุด
(10) ที่จอดรถหรือเก็บรถยนตบรรทุกเปลา

หนวยน้ําหนักบรรทุกจรเปน
กิโลกรัมตอตารางเมตร
30
100
150
200
250

300
300

400
400
500

500
600
800
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ตารางที่ ค-3 แสดงชองทางเดินในอาคาร ตองมีความกวางไมนอยกวาตามที่กําหนดไวดังตอไปนี้
ประเภทอาคาร
1. อาคารอยูอาศัย
2. อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวา
ดวยหอพัก สํานักงานอาคารสาธารณะ
อาคารพาณิชย โรงงาน อาคารพิเศษ

ความกวาง
1.0 เมตร
1.50 เมตร

ตารางที่ ค-4 แสดงหองหรือสวนของอาคารที่ใชในการทํากิจกรรมตางๆ
ตองมีระระดิ่งไมนอยกวาตามที่กําหนดไว ดังตอไปนี้
ประเภทการใชอาคาร
ระยะดิ่ง
1. หองที่ใชเปนที่พักอาศัย บานแถว หองพักโรงแรม
2.60 เมตร
หองเรียนนักเรียนอนุบาล ครัวสําหรับอาคารอยูอาศัย
หองพักคนใช
2. หองที่ใชเปนสํานักงาน หองเรียน หองอาหาร
3.00 เมตร
หองโถงภัตตาคาร โรงงาน
3. หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา
3.50 เมตร
โรงครัว ตลาด และอื่นๆ ที่คลายกัน
4. หองแถว ตึกแถว
4.1 ชั้นลาง
3.50 เมตร
4.2 ตั้ง แตชั้นสองขึ้นไป
3.00 เมตร
5. ระเบียง
2.20 เมตร
ระยะดิ่งตามวรรคหนึ่งใหวัดจากพื้นถึงพื้น ในกรณีของชั้นใตหลังคาใหวัดจากพื้นถึงยอดฝา
หรือยอดผนังอาคาร และในกรณีของหองหรือสวนของอาคารที่อยูภายในโครงสรางของหลังคา ใหวัด
จากพื้นถึงยอดฝาหรือยอดผนังของหองหรือสวนของอาคารดังกลาวที่ไมใชโครงสรางของหลังคา
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ตารางที่ ค-5 แสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
ชนิดของเครื่องดับเพลิง
(1) หองแถว ตึกแถว
(1) น้ําอัดความดัน
บานแถว และบานแฝด (2) กรด-โซดา
ที่มีความสูงไมเกิน 2 ชั้น (3) โฟมเคมี
(4) กาซคารบอนไดออกไซด
(5) ผงเคมีแหง
(6) เฮลอน (HALON 1211)
(2) อาคารอื่นนอกจากอาคาร (1) โฟมเคมี
ตาม (1)
(2) กาซคารบอนไดออกไซด
(3) ผงเคมีแหง
(4) เฮลอน (HALON 1211)

ขนาดบรรจุไมนอยกวา
10 ลิตร
10 ลิตร
10 ลิตร
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
3 กิโลกรัม
10
4
4
4

ลิตร
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(1) อาคารอยูอาศัยตอ 1 หลัง
(2) หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัยตอพื้นที่อาคารทุกชั้นรวมกันแตละ
คูหาไมเกิน 200 ตารางเมตร หองแถวหรือตึกแถว
ไมวาจะใชเพื่อการพาณิชยหรือพักอาศัยตอพื้นที่
อาคารทุกชั้นรวมกันแตละคูหาเกิน 200 ตารางเมตร
หองแถวหรือตึกแถวไมวาจะใชเพื่อการพาณิชย
หรือพักอาศัยแตละคูหาที่สูงเกิน 3 ชั้น
(3) โรงงาน
(ก) ตอพื้นที่อาคารทุก 400 ตารางเมตรสําหรับ
ผูชาย
(ข) ตอพื้นที่อาคารทุก 400 ตารางเมตรสําหรับ
ผูหญิง
(4) โรงแรมและบานเชาพักชั่วคราวตอหองพัก
1 หองพัก
(5) อาคารชุด ตอ 1 ชุด
(6) หอพัก ตอพื้นที่อาคาร 50 ตารางเมตร
(7) หอประชุหรือโรงมหรสพ ตอพื้นที่อาคาร 200
ตารางเมตร หรือตอ 100 คน ที่กําหนดใหใชสอย
อาคารนั้น ทั้งนี้ใหถือจํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(8) สถานศึกษา
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หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ
1
1

1

-

-

-

2

1

1

-

2

1

1

-

1

1

1

1

2

-

1

1

1
1
1

-

1
1
1

1
1
1

1
2

2
-

1

1
1
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร (ตอ)
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(ก) สถานศึกษาชาย ตอจํานวนนักเรียนนักศึกษา
ชาย 50 คน
(ข) สถานศึกษาหญิง ตอจํานวนนักเรียน
นักศึกษาหญิง 50 คน
(ค) สหศึกษา ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษา 50 คน
สําหรับนักเรียน นักศึกษาชาย
สําหรับนักเรียน นักศึกษาหญิง
(9) สํานักงาน ตอพื้นที่อาคาร 300 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(10) ภัตตาคาร ตอพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหาร
200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(11) อาคารพาณิชย ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(12) สถานที่เก็บรักษา ตอพื้นที่อาคาร
1,000 ตารางเมตร
(13) สถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
ตอพื้นที่อาคาร 200 เมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง

หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ
2

2

-

1

3

-

-

1

1
1

1
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1

1

-

1

2
2

2
-

-

1
1
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ตารางที่ ค-6 แสดงจํานวนหองน้ําและหองสวมของอาคาร (ตอ)
ชนิดหรือประเภทของอาคาร
(14) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการตอ
พื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(15) อาคารสถานีขนสงมวลชน ตอพื้นที่อาคาร
200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(16) อาคารที่จอดรถสําหรับบุคคลทั่วไปตอพื้นที่
อาคาร 1,000 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(17) สถานกีฬาในรม ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
หรือตอ 100 คน ทั้งนี้ใหถือจํานวนที่มากกวา
เปนเกณฑ
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(18) ตลาด ตอพื้นที่อาคารทุก 200 ตารางเมตร
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(19) สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามกฎหมายวาดวย
การเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง และ หรือสถานี
บริการกาซตามกฎหมายวาดวยการบรรจุกาซ
ปโตรเลียมเหลว
(ก) สําหรับผูชาย
(ข) สําหรับผูหญิง
(20) อาคารชั่วคราว ตอพื้นที่อาคาร 200 ตารางเมตร
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หองสวม
หองน้ํา อางลางมือ
ที่ถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ

1
2

2
-

-

1
1

2
5

4
-

-

1
1

1
1

1
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
2

2
-

-

1
1

1
1
1

1
-

1
1
-

1
1
-
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ตารางที่ ค-7 อาคารที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
ลําดับ
1

2
3

4
5
6

ประเภทอาคาร
บัญชีทายประกาศ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535)
อาคารที่ตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
หรือที่อยูใกลหรือในอุทยานแหงชาติ หรืออุทยาน
ประวัติศาสตร ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผล
กระทบกระเทือนตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
อาคารชุดพักอาศัย ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุด
โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(1) กรณีตั้งอยูริมแมน้ํา ฝงทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
ซึ่งเปนบริเวณที่อาจจะกอใหเกิดผลกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
(2) กรณีโครงการที่ไมอยูในขอ (1)
บัญชีทายประกาศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)
โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
อาคารอยูอาศัยรวมตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคาร
โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไมใชแลวตามกฎหมายวาดวยโรงงาน

ขนาด
อาคารที่มีขนาด
1. ความสูงตั้งแต 23.00 ม. ขึ้นไป หรือ
2. มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นหนึ่งชั้นใด
ในหลังเดียวกัน ตั้งแต 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองชุดตั้งแต 80 หองชุดขึ้นไป
5.1 ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืนตั้งแต
30 เตียงขึ้นไป
5.2 ที่มีเตียงสําหรับผูปวยไวคางคืน ตั้งแต
50 เตียงขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป
ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หอง ขึ้นไป
ทุกขนาด

หมายเหตุ อางอิง บัญชีทายประกาศ :
ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่ตองจัดทํารายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2535) และ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2539)

ภาคผนวก ค ตารางเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร
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ตาราง ค-8 ขอบเขตงานของสถาปนิก วิศวกรกับประเภทอาคาร
ออกแบบ
ประเภทอาคาร

สถาปนิก

บานพักอาศัย
1 ชั้น
(ดูหมายเหตุ)
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น
หองแถว
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น
4 ชั้น
ตึกแถว
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

บานแฝด
1 ชั้น
1.5 ชั้น
2 ชั้น
2.5 ชั้น
3 ชั้น

(ดูหมายเหตุ)

ควบคุมงาน

วิศวกร
โยธา ไฟฟา เครื่องกล

1

-

-

1
2

-

-

-

-

-

1

-

-

สถาปนิก

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

(ดูหมายเหตุ)

โยธา

วิศวกร
ไฟฟา เครื่องกล

1

-

-

1
1

-

-

-

-

-

1

-

-

อาคารสูง

2

2

2

2

2

1

1

1

อาคารขนาด
ใหญพิเศษ

2

2

2

2

2

1

1

1

1 ภาคี

200

2 สามัญ
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หมายเหตุ
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
1.อาคารอยูอาศัยที่มีพนื้ ที่เกิน 150 ตร.ม.
หรืออาคารเพือ่ การเกษตร เชน โรงนา
ยุงฉางที่มพี ื้นที่เกิน 400 ตร.ม. ตองมี
สถาปนิกเปนผูออกแบบและควบคุมงาน
2.ภาคีสถาปนิกออกแบบและควบคุม
อาคารสูงไมเกิน 15 ม. และมีพนื้ ที่
รวมกันทุกชั้นในหลังเดียวกัน ไมเกิน
1,000 ตร.ม.
-เฉพาะระบบลิฟต ผูควบคุมงานตอง
เปนวิศวกรไฟฟาหรือเครื่องกลระดับ
สามัญขึ้นไป
-เฉพาะระบบระบายอากาศผูควบคุม
งานตองเปนวิศวกรเครื่องกลระบบ
สามัญขึ้นไป

3 วุฒิ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง ค-9 อาคารที่ตองขออนุญาต
ลําดับ
การกอสรางอาคาร
1 อาคารที่จะกอสรางใหมทุกประเภท
ลําดับ
การดัดแปลงอาคาร
อาคารเดิม หรืออาคารขณะกอสราง หากมีการดําเนินการดังนี้
1 เปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีต
อัดแรง หรือ เหล็กโครงสรางรูปพรรณ
2 เปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร
โดยใชวัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น ซึ่งเปนการ
เพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกิน
รอยละ 10
3 เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่
ไมเปนโครงสรางของอาคาร ซึ่งเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแก
โครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10
4 ลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือ
มากขึ้น รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวน
เสาหรือคาน
5 ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5
ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
6 ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ
แตกตางจากแผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20
7
สัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือ
รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5
ลําดับ
การรื้อถอนอาคาร
1 อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะ นอยกวาความสูงของอาคาร
2
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร

อางอิง
- มาตรา 21
อางอิง
- มาตรา 21
-กฎกระทรวงฉบับที่ 11
(พ.ศ.) 2528
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 12
(พ.ศ.2528)

มาตรา
-มาตรา 22
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2528) ขอ 2 วรรค สอง
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ตาราง ค-9 อาคารที่ตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ
การเคลื่อนยายอาคาร
1 อาคารที่ตองการเคลื่อนยายจากที่ตั้งเดิมไปยังสถานที่ใหม ซึ่ง
สถานที่ใหมอาจจะอยูในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นเดิม
หรือเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถิ่นอื่นก็ได
ลําดับ
การรื้อถอนอาคาร
1 อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่
สาธารณะ นอยกวาความสูงของอาคาร
2
อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
ลําดับ ดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
เพื่อการอื่น
ที่จอดรถยนตที่ไดรับอนุญาตตามกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ.
2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการกอสราง
อาคาร พ.ศ. 2479 สําหรับอาคารที่ตองจัดใหมีที่จอดรถยนตถือ
เปนภาระติดพันในอสังหาริมทรัพยนั้นโดยตรงตราบที่อาคาร
นั้นยังอยู กรณีตองขออนุญาต เชน
1 ยกเลิกที่จอดรถยนตภายนอกอาคารและยายไปจัดภายในอาคาร
ที่กอสรางขึ้นใหม
2 จัดที่จอดรถยนตภายนอกอาคารหรือภายในอาคารใหมจํานวน
เทาเดิม
3 ยกเลิกที่จอดรถยนต เดิมบางสวนจํานวนที่จอดรถยนตคงเหลือ
เพียงพอตามกฎกระทรวง
4 เปลี่ยนแปลงทางวิ่งรถยนต ทางเขา-ออกรถยนต ปากทางเขาออก
รถยนตไปจากเดิมที่เคยไดรับอนุญาต
การเปลี่ยนแปลงที่จอดรถยนตของอาคารเพื่อการดัดแปลงอาคาร
นั้น ใหขออนุญาตดัดแปลงอาคารเพียงอยางเดียว
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อางอิง
- มาตรา 21

อางอิง
-มาตรา 22
-กฎกระทรวง ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528) ขอ 2 วรรค สอง
อางอิง

-กฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ.2517)
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต
ลําดับ
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
(1) อาคารดังตอไปนี้ไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตตาม
มาตรา 21 22, 23, 24, 32, 33, และ 34
อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อ
- มาตรา 21, 22, 23, 24, 32, 33
สาธารณะประโยชน
และ 34
อาคารของราชการสวนทองถิ่น ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อ
สาธารณะประโยชน
อาคารขององคการของรัฐที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการ
ขององคการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน
โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา
ซึ่งมีกฎหมายควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ
อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการ
ของหนวยงานที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางประเทศไทยกับ
รัฐบาลตางประเทศ
อาคารที่ทําการสถานทูต หรือสถานกงสุลตางประเทศ
(2) ผูดําเนินการของอาคารของหนวยงานดังกลาวนี้ จะตอง
แจงและสงแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบ
แปลนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไข ในการขออนุญาต การอนุญาต การตอใบอายุ
ใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง จํานวน 2 ชุดใหเจาพนักงานทองถิ่นกอน
ทําการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ไมนอย
กวา 30 วัน และแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ
แบบแปลน ตองถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่นหรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่ง
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ดวย
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ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ

2

3
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อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
(3) ทั้งนี้ไมบังคับแกการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย
ใชหรือเปลี่ยนการใชอาคาร ดัดแปลง หรือใชพื้นที่หรือสิ่งที่สราง
ขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการ
อื่น ภายในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
(4) ทั้งนี้ ขอ (2) และ (3) มิใหใชบังคับแกอาคารตาม (1) ที่
เกี่ยวของกับความมั่นคงในทางราชการหรือตํารวจ หรือแกอาคาร
ตาม (1) ขอ 1.1 และ 1.5 ที่คณะรัฐมนตรีอนุญาต ในกรณีที่มี
เหตุผลพิเศษ ทั้งนี้ โดยจะกําหนดเงื่อนไขไวดวยก็ได
เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นไดรับแจงและไดรับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลนตามขอ 1 (2) ใหตรวจ
พิจารณาภายใน 15 วัน นับแตวันที่ไดรับแผนผังบริเวณ แบบ
แปลน และรายการประกอบแบบแปลน ทั้งนี้ เฉพาะที่เกี่ยวกับ
การรักษาแนวอาคารตามถนนใหเปนระเบียบ ระดับชั้นลางของ
อาคาร ลักษณะสัมพันธระหวางอาคารกับทาง ถนน หรือ
สาธารณะ ที่วางอื่น ๆ หรืออาคารตางเจาของ หรือผูครอบครอง
และบริเวณที่ตองหามกระทําการสําหรับอาคารบางชนิดหรือบาง
ประเภท เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นเห็นวามีสิ่งที่ตองดําเนินการ
แกไขใหมีหนังสือแจงใหผูดําเนินการทราบ
อาคารเพื่อใชประโยชนตอสวนรวมในหนาที่ของทางราชการ
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23
กิจการสาธารณกุศล หรือเพื่อสาธารณประโยชนเปนการ
และมาตรา 24
ชั่วคราว และมีกําหนดเวลารื้อถอน ซึ่งจัดทําหรือควบคุมโดยทาง
ราชการ องคการ หรือกิจการสาธารณกุศล ใหไดรับการ
ยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21, 22, 23 และ 24
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ตาราง ค-10 อาคารที่ไมตองขออนุญาต (ตอ)
ลําดับ
อาคารที่ยกเวนไมตองยื่นขออนุญาต
อางอิง
4 อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร ซึ่งสูง มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7)
ไมเกินสองชั้น หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของ (8) และ (10) และมาตรา 23
อาคารที่สูงที่สุดไมเกิน 9 เมตร และมีกําหนดเวลารื้อถอนเมื่อ
อาคารถาวรแลวเสร็จ ตองขออนุญาตตามมาตรา 21 แตใหไดรับ
การผอนผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น
หรือประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) และ (10) และไดใหรับ
การยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23
5

6

อาคารเพื่อใชประโยชน เปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูก
ทําลายหรือทําใหเสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติหรือเพลิงไหม
หรือเหตุอื่นในลักษณะทํานองเดียวกัน ซึ่งสูงไมเกิน 2 ชั้น หรือ
สูงจากระดับพื้นดินถึงหลังคาหรือสวนของอาคารที่สูงที่สุดไม
เกิน 9 เมตร และไมใชอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ หรืออาคาร
ประเภทควบคุมการใชตามมาตรา32 โดยมีกําหนดเวลารื้อถอน
ไมเกิน 12 เดือน ตองขออนุญาตตามาตรา 21 แตใหรับการผอน
ผันไมตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง ขอบัญญัติทองถิ่น หรือ
ประกาศของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งออกตาม
ความในมาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) และ (10) และให
ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 23
อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือประรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชน
เปนการชั่วคราวและไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชย
อุตสาหกรรม หรือการศึกษาโดยมีกําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 10 วัน
ใหไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21, 22, 23 และ 24

มาตรา 8(1) (2) (3) (4) (6) (7)
(8) และ (10) และมาตรา 23

มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 23
และมาตรา 24
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ตาราง ค-11 อาคารที่ไมตองยื่นแบบแปลน
ลําดับ

อาคารที่ไมตองยื่นแบบแปลน

1

อาคารอยูอาศัยไมเกิน 2 ชั้น และมีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 150 ตร.ม.

2

อาคารเก็บผลิตผลทางการเกษตรที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตร.ม.

3

อาคารเลี้ยงสัตวที่มีพื้นที่ทุกชั้นในหลังเดียวกันรวมกันไมเกิน 100 ตารางเมตร

4

รั้ง กําแพง ประตู เพิงหรือแผงลอย

5

หอถังน้ําที่มีความสูงไมเกิน 6 เมตร

หมายเหตุ
การขออนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคารทั้ง 5 ประเภท
ที่อยูในเขตองคการบริหารสวนจังหวัดเฉพาะในเขตสภาตําบลหรือเขตองคการบริหารสวนตําบล แตมิไดอยูใน
บริเวณพื้นที่ที่มีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถิ่นกําหนดการตามมาตรา 8 (10) หรือประกาศกระทรวงมหาดไทย
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยออกตามมาตรา 13 ใชบังคับ
ใหแนบเฉพาะแผนผังบริเวณแสดงที่ตั้งอาคารโดยสังเขปและสําเนาเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินพรอม
กับคําขอ
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ตาราง ค-12 อาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต ทีก่ ลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนต
ลําดับ

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต

1

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต ที่กลับรถยนต และทางเขาออกของรถยนต

1.1

โรงมหรสพที่มีพื้นที่สําหรับจัดที่นั่งสําหรับคนดูตั้งแต 500 ที่ขึ้นไป

1.2

โรงแรมที่มีหองพักตั้งแต 30 หองขึ้นไป

1.3

อาคารชุดที่มีพื้นที่แตละครอบครัวตั้งแต 60 ตารางเมตรขึ้นไป

1.4

ภัตตาคารที่มีพื้นที่สําหรับตั้งโตะอาหารตั้งแต 150 ตารางเมตรขึ้นไป

1.5

หางสรรพสินคาที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป

1.6

สํานักงานที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป

1.7

อาคารขนาดใหญ

1.8

หองโถงของโรงแรมตาม (1.2) ภัตตาคารตาม (1.4) หรืออาคารขนาดใหญ ตาม (1.7)

2

เขตเทศบาลทุกแหงหรือในเขตทองที่ที่ไดมีพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการ
กอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 ใชบังคับ

2.1

โรงมหรสพ ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอจํานวนที่นั่งสําหรบคนดู 40 ที่ เศษของ 40 ที่
ใหคิดเปน 40 ที่

2.2

โรงแรม

2.3
2.4

โรงแรมที่มีหองพักไมเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 5 คัน สําหรับหองพัก
30 หองแรก สวนที่เกิน 30 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 10 หอง เศษของ 10 หอง ใหคิดเปน 10 หอง
โรงแรมที่มีหองพักเกิน 100 หอง ใหมีที่จอดรถยนตตามอัตราที่กําหนดในวรรคหนึ่ง
สําหรับหองพัก 100 หองแรก สวนที่เกิน 100 หอง ใหคิดอัตรา 1 คันตอ 15 หอง เศษของ 15 หอง
ใหคิดเปน 15 หอง
อาคารชุด
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอ 2 ครอบครัว เศษของ 2 ครอบครัวใหคิดเปน 2 ครอบครัว
ภัตตาคาร
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ตั้งโตะอาหาร 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 40 ตารางเมตร
ภาคผนวก ค ตารางเอกสารที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานควบคุมอาคาร

207

มาตรฐานการควบคุมอาคาร
ลําดับ

ประเภทอาคารที่ตองมีที่จอดรถยนต

2.5

หางสรรพสินคา
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 40 ตารางเมตร เศษของ 40 ตารางเมตร ใหคิดเปน
40 ตารางเมตร
สํานักงาน
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่ 120 ตารางเมตร เศษของ 120 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 120 ตารางเมตร
หองโถงของโรงแรม ภัตตาคาร หรืออาคารขนาดใหญ ตามขอ 1.8
ใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่หองโถง 30 ตารางเมตร เศษของ 30 ตารางเมตร
ใหคิดเปน 30 ตารางเมตร
อาคารขนาดใหญ
ใหมีที่จอดรถยนตตามจํานวนที่กําหนดของแตละประเภทของอาคารที่ใชเปนที่ประกอบ
กิจการในอาคารขนาดใหญนั้นรวมกัน หรือใหมีที่จอดรถยนตไมนอยกวา 1 คันตอพื้นที่อาคาร
240 ตารางเมตร เศษของ 240 ตารางเมตร ใหคิดเปน 240 ตารางเมตร ทั้งนี้ใหถือที่จอดรถยนต
จํานวนที่มากกวาเปนเกณฑ
อาคารขนาดใหญที่มีลักษณะเปนตึกแถวสูงไมเกินสี่ชั้น ตองมีที่จอดรถยนตอยูภายนอก
อาคารหรืออยูในหองใตดินของอาคารไมนอยกวา 1 คันตอ 2 หอง

2.6

2.7

2.8
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ภาคผนวก ง
ระยะรน

ภาคผนวก ง ระยะรน
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ระยะรนจากถนนแคบๆ
ขอ ๔๑ วรรค ๑ (กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
อาคารทุกขนาดที่ใกล-ติดทางสาธารณะที่กวางนอยกวา ๖ เมตร ตองรนจาก "จุดกลางถนน"
อยางนอย ๓ เมตร

ระยะรนทั่วไป
ขอ ๔๑ วรรค ๒ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
อาคารที่สูงเกิน ๒ ชั้นหรือเกิน ๘ เมตร รวมถึงพวกตึกแถว ทาวเฮาส โรงงาน อาคารพาณิชย
อาคารสาธารณะ โกดัง ปาย(บานที่สูงไมเกิน ๒ ชั้นและเตี้ยกวา ๘ เมตรไดรับการยกเวน) จะตองมี
การถอยรนจากแนวถนนสาธารณะ ๓ แบบ แลวแตขนาดถนน
(๑) ถนนกวางนอยกวา ๑๐ เมตร ถอยจากกลางถนนอยางนอย ๖ เมตร

(๒) ถนนกวาง ๑๐-๒๐ เมตร ถอยอยางนอย ๑ ใน ๑๐ ของความกวางถนน(จากเขตที่ดิน)
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(๓) ถนนกวางกวา ๒๐ เมตร ถอยอยางนอย ๒ เมตร(จากเขตที่ดิน)

ระยะรนจากแหลงน้ํา
ขอ ๔๒ วรรค ๑ และ ๒ (กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
อาคารที่สรางติดแหลงน้ําสาธารณะจะตองมีการถอยรนจากเขตน้ําสาธารณะดังนี้
ถาแหลงน้ํา(คู, คลอง, ลําประโดง, แมน้ํา ฯลฯ)กวางนอยกวา ๑๐ เมตร ถอยอยางนอย ๓ เมตร

ถาแหลงน้ํากวางตั้งแต ๑๐ เมตร ใหถอยอยางนอย ๖ เมตร

ถาเปนแหลงน้ําขนาดใหญเชน บึง ทะเลสาบ ทะเล (เชนกวานพะเยา อาวไทย ฯลฯ) ใหถอยรน
อยางนอย ๑๒ เมตร (นับที่ระดับน้ําขึ้นปกติสูงสุดประจําวัน)

ภาคผนวก ง ระยะรน
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ยกเวน ยกเวน ยกเวน สะพาน เขื่อน รั้ว ทอระบายน้ํา ทาเรือ ปาย อูเรือ คานเรือ หรือที่วางสําหรับ
จอดรถ ไมตองรน

ระยะ set back ความสูงอาคาร
ขอ ๔๔ วรรค ๑ (กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
ระยะ set back = ๑:๒ ตอนนี้ใชทั่วประเทศแลว

การวัดความสูงเพื่อ set-back
ขอ ๔๔ วรรค ๒ (กฏกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
การวัดความสูงของอาคารนั้น ใหวัดจาก"ระดับถนน"หรือ "ระดับพื้นที่กอสราง" ไปถึง "สวนของ
อาคารที่สูง ที่สุด" แตถาเปนหลังคาจั่วหรือปนหยาใหวัดถึงยอดผนังชั้นสูงสุด
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กําหนดความสูงของรั้ว
ขอ ๔๗ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
รั้วหรือกําแพงถาติดกับถนนสาธารณะจะสูงไดไมเกิน ๓ เมตรจากระดับทางเทาหรือถนน
สาธารณะ ยกเวนแตจะตองถอยออกไปมากกวา ความสูงของรั้ว

ระยะหางของอาคารในที่ดินเจาของเดียวกัน
ขอ ๔๘ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
ถาสรางอาคารในที่ดินเจาของเดียวกันจะตองให "พื้นหรือผนัง" ของอาคารหางจากกัน โดยกําหนด
ตามความสูงของอาคาร
อาคารที่สูงไมเกิน ๙ เมตร ตองหางกันอยางนอย ๔ เมตร

อาคารที่สูงเกิน ๙ เมตร(แตไมเกิน ๒๓ เมตร) หางกันอยางนอย ๖ เมตร

ภาคผนวก ง ระยะรน
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แตถาอาคาร ๒ หลังเชื่อมกัน ก็จะถือวาเปนอาคารเดียวกัน หางกันเทาไรก็ไดแลวแตการพิจารณา
เชิงวิชาชีพ (ผูเขียนตีความเอง และสอบถามผูรูแลว)

การถอยรนขางอาคาร
ขอ ๕๐ (กฎกระทรวงฉบับที่ ๕๕)
อาคารที่เปนผนังทึบถาสูงไมเกิน ๑๕ เมตรอาจสรางชิดเขตที่ดินได แตตองไดรับความยินยอมจาก
เจาของ ที่ดินขางเคียง

ถาเจาของที่ดินใหขางเคียงไมยินยอมก็ตองถอยจากเขตที่ดินอยางนอย ๕๐ เซนติเมตร
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และหากอาคารสูงเกิน ๑๕ เมตร แตไมเกิน ๒๓ เมตร ตองถอยจากเขตที่ดินอยางนอย ๕๐ เซนติเมตร

ถาสูงเกินกวา ๒๓ เมตร ก็ตองเวนหางอยางนอย ๖ เมตร (กฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓) เพราะถือวา
เปนอาคารสูง ตองมีระยะรนโดยรอบ ๖ เมตร และตองเปนทางใหรถดับเพลิงวิ่งไดโดยสะดวก

ถาอาคารนั้นไมมีหลังคา แตเปนดาดฟาและจะสรางชิดเขตหรือจะเวน ๕๐ เซนติเมตร ดาดฟา
จะตองมีกําแพง สูงไมนอยกวา ๑.๘๐ เมตร

ถามีชองเปด(รวมชองแสง GLASS BLOCK และระเบียง) และอาคารสูงไมเกิน ๙ เมตร อาคารจะกี่
ชั้นก็ได ตองถอยรนอยางนอย ๒ เมตร

ภาคผนวก ง ระยะรน
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แตถาอาคารสูงเกิน ๙ เมตร และมีชองเปดก็ตองถอยรนอยางนอย ๓ เมตร

ถาสูงเกิน ๒๓ เมตร ก็ตองเวนอยางนอย ๖ เมตร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ ๓๓

เขียนความ............... ยอดเยี่ยม เทพธรานนท

ผูแปลงภาพ...................... นิธิพันธ วิประวิทย

ผูชวยตีความและใหกําลังใจ
ฉานแสง
วิภา
ปยกานต
ภาวิณี
อัจฉรา
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จริยะโสภิต
ศรีชัยสันติกุล
ชยางกูร ณ อยุธยา
ลิมปสุรัติ
คําอักษร

ภาคผนวก ง ระยะรน

ชูสิทธิ์
ปริญญา
พิชิต
อังคณา
อนันต

ธรรมกุลางกูร
เจริญบัณฑิต
ศรีสารคาม
สิริวรรณศิลป
พวงสมจิตต 

ที่ปรึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายสาโรช
นายธวัชชัย
นายวัลลภ
นายวสันต
รศ.ดร.ตอตระกูล
นางอารยา

คัชมาตย
ฟกอังกูร
พริ้งพงษ
วรรณวโรทร
ยมนาค
เพ็งนิติ

อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
เลขาธิการสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ

คณะผูจัดทํากรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
1. นายธวัชชัย
2. นายอํานวย

ฟกอังกูร
ตั้งเจริญชัย

3.
4.
5.
6.
7.

ริ้วธงชัย
พัศดุรักษา
พงคสุรชีวิน
เกิดขวัญ
เหรา

วาที่ ร.ต. ธานินทร
นายอวยชัย
นายพีรวิทย
นายกิตติธัช
นางรัชนี

รองอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ผูอํานวยการสํานักมาตรฐานการบริหารงาน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูอํานวยการสวนสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เจาพนักงานปกครอง 7ว
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 4
เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 3
บันทึกขอมูล

คณะผูจัดทําสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ
มาตรฐานการควบคุมอาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ศ.ดร.ตอกุล
นายมนูญ
นายธิติ
นายอุทัย
นายอดิศร
นายอนวัช
นายวิทยา
รศ.วัชรินทร
นายธนิต
นายชูเลิศ
นายเทพฤทธิ์
นางสาวสโรชา
นางสาวเกษศิรินทร

กาญจนาลัย
อารยะศิริ
ปวีณชนา
คําเสนาะ
มโนมัยธํารงกุล
บูรพาชน
เกียรติถกล
วิทยกุล
ใจสอาด
จิตเจือจุน
รัตนปญญากร
มัฌชิโม
เชียงหนุน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ
หัวหนาฝายมาตรฐานและบริการวิชาการ
ผูชวยหัวหนาฝายมาตรฐานและบริการวิชาการ

