
  การขออนุญาตเกีย่วกบัอาคาร                                                 
ข้อแนะน าการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร                                            
อาคาร หมายความว่า  
  1. ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ ส านกังานและส่ิง ท่ีก่อสร้างข้ึนอยา่ง
อ่ืน ซ่ึงบุคคล เขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้ 
2  . อฒัจนัทร์ หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน เพ่ือใชเ้ป็นท่ีชุมนุมของ
ประชาชน  
3. เข่ือน สะพาน อุโมงค ์ทางหรือท่อระบายน ้า อู่หรือคานเรือ ท่าน ้ า 
ท่าจอดเรือ ร้ัว ก าแพงหรือประตู ท่ีสร้างข้ึนติดต่อ หรือใกลเ้คียงกบัท่ี
สาธารณะหรือส่ิงท่ีก่อสร้างให้บุคคลทัว่ไปใชส้อย  
4. ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างส าหรับติดหรือตั้งป้าย  
- ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาดเกินหน่ึงตารางเมตร 
หรือมีน ้าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบปีกิโลกรัม  
- ท่ีติดตั้งไวใ้นระยะห่างจากท่ีสาธารณะ ซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้ 
ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมีนอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้น เม่ือวดัจาก
พ้ืนดินและมีขนาดหรือมีน ้าหนกัเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
5. พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ และ
ทางเขา้ออกของรถ  
6. ส่ิงท่ีก่อสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง                                                        
***ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆของอาคาร***                    

ลกัษณะการก่อสร้าง,ดดัแปลง,ร้ือถอนอาคารทีต้่ออนุญาต 
1. สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด 
2. ต่อเติมหรือดดัแปลงอาคารท่ีมีอยูแ่ลว้ ซ่ึงเพ่ิมน ้าหนกัให้แก่อาคาร
นั้น หรือขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน ดงัน้ี                    - เพ่ิม หรือขยายพ้ืนท่ี
ชั้นหน่ึงชั้นใด ตั้งแต่ 5 ตารางเมตรข้ึนไป      - เปล่ียน หรือขยาย
หลงัคาให้คลุมเน้ือท่ีมากข้ึนกวา่เดิมอนัเป็นการเพ่ิมน ้าหนกัแก่ 
อาคารเดิม                                               - เพ่ิมหรือลดจ านวนเสาหรือ
คาน - เปล่ียน เสา คาน บนัได ผนงั หรือเพ่ิมผนงัเหนือส่วนประกอบ
อ่ืน อนัเป็นการเพ่ิมน ้าหนกัแก่อาคารเดิม  
- เพ่ิมน ้าหนกัให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหน่ึงส่วนใดเกิน
ร้อยละสิบ   
 3.ร้ือถอนอาคารท่ีมีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซ่ึงอยูห่่างจากอาคารอ่ืน
หรือท่ีสาธารณะนอ้ยกวา่ความสูงของอา                                                        
4. อาคารท่ีอยูห่่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอ้ยกว่าสองเมตร                                                                                             

          ตามกฎหมายก าหนดนั้น การก่อสร้างอาคารหรือดดัแปลง 

แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร          
      อาคารหรือส่วนของอาคารจะตอ้งไม่ล  ้าเขา้ไปในท่ีสาธารณะ เวน้แต่จะ
ไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนกังานซ่ึงมีอ านาจหนา้ท่ีดูแลรักษาท่ีสาธารณะนั้นๆ 

          ส าหรับอาคารท่ีก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะท่ีมีความกวา้ง
นอ้ยกวา่ 6 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย 3 
เมตร 
          ในส่วนอาคารท่ีสูงเกินสองชั้นหรือ 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บา้นแถว 
อาคารพานิชย ์โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือ
ตั้งป้ายหรือคลงัสินคา้ ท่ีจะท าการก่อสร้างหรือดดัแปลงใกลถ้นนสาธารณะ 
1.) ถา้ถนนสาธารณะนั้นมีความกวา้งน้อยกวา่ 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่าง
จากก่ึงกลางถนนสาธารณะอยา่งนอ้ย 6 เมตร 

2.) ถา้ถนนสาธารณะนั้นมีความกวา้งตั้งแต่ 10 เมตรข้ึนไป แต่ไม่เกิน 20 
เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอยา่งน้อย 1 ใน 10 ของ
ความกวา้งของถนนสาธารณะ                        3.) ถา้ถนนสาธารณะนั้นมีความ
กวา้งเกิน 20 เมตรข้ึนไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอยา่ง
นอ้ย 2 เมตรอาคารหลงัเดียวกนัซ่ึงอยูท่ี่มุมถนนสาธารณะสองสายขนาดไม่
เท่ากนั ความสูงของอาคาร ณ จุดใดตอ้งไม่เกินสองเท่าของระยะราบท่ีใกล้
ท่ีสุด จากจุดนั้นไปตั้งฉากกบัแนวเขตถนนสาธารณะดา้นตรงขา้มของสายท่ี
กวา้งกว่า และความยาวของอาคารตามแนวถนนสาธารณะท่ีแคบกวา่ตอ้งไม่
เกิน 60 เมตร                                                                                                              
ส าหรับอาคารซ่ึงเป็นห้องแถวหรือตึกแถว ความยาวของอาคารตามแนวถนน
สาธารณะท่ีแคบกวา่ตอ้งไม่เกิน 15 เมตร 

          ร้ัวหรือก าแพงท่ีสร้างข้ึนติดต่อหรือห่างจากถนนสาธารณะนอ้ยกวา่
ความสูงของร้ัวให้ก่อร้างไดสู้งไม่เกิน 3 เมตร เหนือระดบัทางเทา้หรือถนน
สาธารณะ 

ถ้ามกีารฝ่าฝืนกฎหมายจะเกดิอะไรขึน้                                                                                                                                                            

ถา้มีการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ควบคุมอาคาร                                                                                                  

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะด าเนินการ ดงัน้ี                                                                                        

1.  มีค  าสัง่ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคาร หรือผูค้วบคุมงาน ให้ระงบั

การท างานการดงักล่าว                                                                              

2.  มีค  าสัง่ห้ามมิให้บุคคลใดใชห้รือเขา้ไปในส่วนใดๆ ของอาคารท่ีมีการ

กระท าการฝ่าฝืน                                                                                                

เม่ือด าเนินการตาม 1. และ 2. แลว้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะพิจารณาว่าการ

กระท าการดงักล่าวสามารถแกไ้ขให้ถูกตอ้งไดห้รือไม่                           

   •  ถา้สามารถแกไ้ขได ้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะออกค าสัง่  ให้เจา้ของอาคาร

หรือผูค้วบคุมครอบครองอาคารแกไ้ขให้ถูกตอ้ง                                       

•  ถา้ไม่สามารถแกไ้ขได ้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินสามารถสัง่ให้ร้ือถอน

อาคารนั้นทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได ้                                                                    

การด าเนินการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะด าเนินการแจง้ 

ความเพื่อด าเนินคดีดว้ย Order by Local Authority.                                                                                                    

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้องเตรียมหลกัฐานดงันี ้                           
1.ส า เนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูอ้นุญาต และเจา้ของท่ีดิน                     

2.ส าเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะท าการก่อสร้าง                                                            

3.ส าเนาทะเบียนบา้นของผูอ้นุญาต และเจา้ของท่ีดิน                                        

4. ส าเนาใบเสร็จภาษีท่ีดิน                                                                       

          เตรียมหลกัฐานทีเ่กีย่วข้อง  เฉพาะเร่ือง         

-หนงัสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม                     

พร้อมส าเนาใบอนุญาต (กรณีอาคารท่ีอยูใ่นข่ายควบคุมตาม)                             

พ.ร.บ.วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505 และ พ.ร.บ. วิชาชีพ                                 

สถาปัตยกรรม พ.ศ. 2508)                                                

                                                                          



 -หนงัสือยนิยอมให้ปลูกสร้างชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินขา้งเคียง)                                                                                               
-หนงัสือรับรองการรับผิดชอบความเสียหายของทรัพยสิ์นขา้งเคียง (กรณี
ก่อสร้างชิดเขตทรัพยสิ์นผูอ่ื้น)                                                                                              
-รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีท่ีส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก ก่อสร้างดว้ยวตัถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)                                                                                              
-แบบระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคารพกัอาศยั(แบบมาตรฐานกรมโยธาการ)                                                                                                                                                   
-แบบนิรภยัลูกกรงเหล็กดดั (กรณีจดัท าประตู หนา้ต่าง เหล็กดดั อาคาร 
ตึกแถว) 

                             การพจิารณา                                               

        ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน เทศบาล าตบลนาป่าแซง

อาจจะสัง่ให้ผูข้อรับใบอนุญาตแกไ้ขเปล่ียนแปลงแผนผงับริเวณ แบบแปลน

รายการประกอบแบบ หรือรายการค านวณท่ีไดย้ืน่ไว ้ เพื่อให้ถูกตอ้งและ

เป็นไปตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2497     พระราชบญัญติั

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร(ฉบบัท่ี 2)  

พ.ศ. 2535) กฎหมายกระทรวงและขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน 

      ค่าธรรมเนียมในการอนุญาตต่างๆ มีดังนี ้                                                        
*ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต                                                                     
*ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบบัละ 20 บาท                                                              
*ใบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บาท                                                             
*ใบอนุญาตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บาท                                                              
*ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย ฉบบัละ 10 บาท                                                         
*ใบอนุญาตเปล่ียนการใช ้ฉบบัละ 20 บาท                                                     
*ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บาท                                                                            
*ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ 5 บาท                                                                                   
*อาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้น ตารางเมตรละ 0.50 บาท                                            
*อาคารสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น ตารางเมตรละ 2 บาท                             
*ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท                                                                                      
*ทาง ท่อระบายน ้า ร้ัวหรือก าแพง ฯลฯ เมตรละ 1 บาท                                  

                   

ประเภทของการฝ่าฝืน 

 

 

ส่วนโยธา เทศบาลต าบลนาป่าแซง 

ประเภทของการฝ่าฝืน โทษสูงสุด 

*ท าการก่อสร้าง ดดัแปลง 

ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ย

อาคาร โดยไม่ได ้รับ

อนุญาต  

*จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืน

บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ 

และปรับ อีกวนัละไม่เกิน

หน่ึง หม่ืนบาทตลอดเวลา

ท่ียงัมีการกระท าฝ่าฝืน 

หรือจนกวา่ จะไดป้ฏิบติั

ใหถู้กตอ้ง  

*ท าการร้ือถอนอาคาร 

โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  

*จ าคุกไม่เกิน 3 เดือน 

หรือปรับไม่เกินหกหม่ืน

บาทหรือทั้งจ าทั้งปรับ  

 

 

 

 

เอกสารแนะน า 

การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ตาม พ.ร.บ ควบคมุอาคาร 

กฎหมาย และ ข้อบญัญติั
ท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลนาป่าแซง 

    อ.ปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ 


