
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน  
กรณีที่เจ้าของอาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 80 ซ.ม. 
ส าหรับในเขต กทม. หรือน้อยกว่า 50 ซ.ม. ส าหรับเขต
ต่างจังหวัดหรือใช้ผนังร่วมกัน 

8. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบ
อ านาจ กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

9. ส าเนาหนังสือรับรองอาคารจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มี
อ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต  ที่ออกให้ไม่เกิน 6 
เดือน 

10. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการ
ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 
ค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 

1.ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท 
5.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ  20  บาท 
6.ใบรับรอง    ฉบับละ  10  บาท 
7.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ    5  บาท 

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  10  บาท 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
1. อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร  ตารางเมตร
ละ 0.50 บาท 

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

3. อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสูงเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ    
4 บาท 

4. อาคารซึ่งมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลเมตรต่อ 1 ตาราง
เมตร  ตารางเมตรละ 4 บาท 

5. พื้นที่ท่ีจอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ ตารางเมตรละ 
0.50 บาท 

6. ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
7. อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ท่อ หรือทาง

ระบายน้ า รั้ว ก าแพง  คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท 

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
กรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาต เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้อง

ตรวจพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 45 วัน หากมีเหตุจ าเป็น
ที่ไม่สามารถแจ้งผลการพิจารณาได้  ก็สามารถขยายเวลาไปได้อีก 2 
คราวๆ ละ 45 วัน 

เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว 
กฎหมายควบคุมอาคารได้บังคับว่า การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ

ถอน เคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนการใช้อาคารต้องมีผู้ควบคุมงานอยู่
ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว       
ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหนังสือแจ้งผู้ควบคุมงานกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุด
การด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ  พร้อม
ทั้งแนบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานมาด้วย (ใบอนุญาต
มีอายุ 2 ปี หากครบก าหนดผู้ขออนุญาตสามารถขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อไปอีกได้) 

 ถ้าใบอนุญาตใดๆ ก็ตามสูญหาย ให้แจ้งความแล้วน าใบรับ
แจ้งความนั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 
 ถ้าใบอนุญาตใดๆ ช ารุดในสาระส าคัญให้น าใบอนุญาตที่ช ารุด
นั้นไปยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น  เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตนั้น 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

การควบคุมอาคาร 
 

ตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง  

เทศบาลต าบลห้างฉัตร 
โทร. 0-5426-9429 ต่อ 25 
โทรสาร : 0-7725-5049  ต่อ 18 

 



 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
 “เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรี  
ส าหรับในเขตเทศบาล 
 “อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ 
คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้า
อยู่หรือเข้าใช้สอยได้และหมายความรวมถึง 
(1) อัฒจันทร์  หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น  เพื่อใช้เป็นที่ชุมนุม

ของประชาชน 
(2) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ  

ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพง หรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อ
หรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคล
ทั่วไปใช้สอย 

(3) ป้ายหรือสิ่งท่ีสร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
(ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่ง

ตารางเมตร  หรือมีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบ
กิโลกรัม  

(ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะ  ซึ่งเมื่อวัด
ในทางราบแล้วระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่า
ความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพื้นดินและมีขนาดหรือ
มีน้ าหนักเกินกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่ก าหนดตามมาตรา 8(9) 

(5) สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

การดัดแปลงอาคาร 
 “ดัดแปลง” หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพิ่ม ลด หรือ
ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ าหนัก เนื้อที่ ของ
โครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่างๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิด
ไปจากเดิม และมิ ใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 ยกตัวอย่างเช่น   การต่อเติมหลังคาด้านหลังตึกแถวหรือ
ทาวน์เฮาส์  การต่อเติมหลังคาคลุมช้ันดาดฟ้า เป็นการดัดแปลงอาคาร
เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่มรูปทรงและเนื้อที่ของอาคารหรือ
การติดตั้งเสาสูง  ซึ่งเป็นโครงเหล็กเพื่อรับสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บน
ช้ันดาดฟ้าก็ถือว่าเป็นการดัดแปลง 
 

การร้ือถอนอาคาร 
“ร้ื อถอน” หมายความว่ า  รื้ อส่ วนอั น เป็ น

โครงสร้างของอาคารออกไป เช่น เสา  คาน ตง  หรือส่วนอ่ืน
ของโครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

อาคารที่ต้องขออนุญาตร้ือถอน คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร  ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่

สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 
 อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

 

ส่วนอื่นของโครงสร้างของอาคารที่ต้องขออนุญาตร้ือถอน ได้แก่ 
กันสาดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ผนังหรือฝาที่เป็นโครงสร้างของอาคารหรือผนังหรือฝาคอนกรีต

เสรมิเหล็ก 
บันไดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พื้นคอนกรีตเสรมิเหล็กตั้งแต่พืน้ท่ีสองของอาคารขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตามกฎหมายในการขออนุญาต 
 “แบบแปลน” หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร  
โดยมีรูปแสดงรายละเอียดสว่นส าคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุและการ
ใช้สอยต่างๆ  ของอาคารอย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 
(แบบก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) 
 “รายการประกอบแบบแปลน” หมายความว่า ข้อความ
ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ  ตลอดจนวิธี
ปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 
ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน 
 “รายการค านวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการ
ค านวณก าลังของวัสดุ การรับน้ าหนัก และก าลังต้านทานของส่วน
ต่างๆ ของอาคาร 
 “แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ 
ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน 
เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้  รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขต
ของที่สาธารณะและอาคารในบริเวณที่ดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 

เอกสารประกอบการขออนุญาต ได้แก ่
1. แบบค าขออนุญาต 
2. แบบแปลน แผนผังบริเวณ และรายการประกอบอาคาร  

จ านวน 5 ชุด 
3. รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคาร

พิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างวัตถุถาวร และวัตถุทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่/อาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป) 

4. ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ  
(กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบ
วิชาชีพ/อาคารที่มีพื้นท่ีใช้สอยตั้งแต่ 150 ตร.ม. ขึ้นไป) 

5. ส าเนาโฉนดที่ดิน / น.ส.3 / ส.ค.1 
6. หนังแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่

เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินท่ีอาคารนั้นท่ีตั้งอยู่) 
 


