
  การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร 

  ข้อแนะน าการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตาม พรบ. ควบคุมอาคาร    
อาคาร หมายความว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
     1. ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ ส านักงานและสิ่งที่ก่อสร้างขึ้นอย่างอ่ืน ซึ่งบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ 
     2. อัฒจันทร์ หรือสิ่งที่สร้างข้ึนอย่างอ่ืน เพ่ือใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
     3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่หรือคานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพงหรือประตู ที่
สร้างข้ึนติดต่อ หรือใกล้เคียงกับท่ีสาธารณะหรือสิ่งที่ก่อสร้างให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
     4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างส าหรับติดหรือตั้งป้าย 
          - ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน
สิบปีกิโลกรัม 
          - ที่ติดตั้งไว้ในระยะห่างจากท่ีสาธารณะ ซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่สาธารณะมีน้อยกว่า
ความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัดจากพ้ืนดินและมีขนาดหรือมีน้ าหนักเกินกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
     5. พ้ืนที่หรือสิ่งทีส่ร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ 
     6. สิ่งที่ก่อสร้างข้ึนอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ให้หมายความรวมถึงส่วนต่างๆของอาคาร
ด้วย 
   ที่สาธารณะ หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนเข้าไปหรือให้เป็นทางสัญจรได้ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
การเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ 
   แผนผังบริเวณ หมายความว่า แผนที่แสดงลักษณะ ที่ตั้ง และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายใช้หรือเปลี่ยนการใช้รวมทั้งแสดงลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะและอาคาร
ในบริเวณท่ีดินที่ติดต่อโดยสังเขปด้วย 
   แบบแปลน หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ในการก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคัญ ขนาด เครื่องหมายวัสดุและการใช้สอยต่าง ๆ ของอาคาร
อย่างชัดเจนพอที่จะใช้ในการด าเนินการได้ 
   รายการประกอบแบบแปลน หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ 
ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการส าหรับการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร
เพ่ือให้เป็นไปตามแบบแปลน 
   รายการค านวณ หมายความว่า รายการแสดงวิธีการค านวณก าลังของวัสดุ การรับน้ าหนัก และก าลัง
ต้านทานของส่วนต่าง ๆ ของอาคาร  
   ก่อสร้าง หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขึ้นแทนของเดิมหรือไม่ 
   ดัดแปลง หมายความว่า เปลี่ยนแปลงต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดส่วน 
น้ าหนัก เนื้อท่ี ของโครงสร้างของอาคารหรือส่วนต่าง ๆ ของอาคารซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม และ
มิใช่การซ่อมแซมหรือการดัดแปลงที่ก าหนด 
   ซ่อมแซม หมายความว่า ซ่อมหรือเปลี่ยนส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้คงสภาพเดิม 
   รื้อถอน หมายความว่า รื้อส่วนอันเป็นโครงสร้างของอาคารออกไปเช่น เสาคาน ตง หรือส่วนอื่นของ
โครงสร้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



   เขตเพลิงไหม ้หมายความว่า บริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้อาคารตั้งแต่สามสิบหลังคาเรือนขึ้นไป หรือมีเนื้อที่ตั้งแต่
หนึ่งไร่ขึ้นไปรวมทั้งบริเวณที่อยู่ติดต่อภายในระยะสามสิบเมตรโดยรอบบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้ด้วย 
   ผู้ควบคุมงาน หมายความว่า ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการอ านวยการหรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
   ผู้ด าเนินการ หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งกระท าการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคารด้วยตนเอง และหมายความรวมถึงผู้ซึ่งตกลงรับกระท าการดังกล่าวไม่ว่าจะมีค่าตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม และผู้รับจ้างช่วง 
   นายตรวจ หมายความว่า ผูซ้ึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็นนายตรวจ 
   นายช่าง หมายความว่า วิศวกรหรือสถาปนิกของกรมโยธาธิการหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้เป็น
นายช่าง 

  ลักษณะการก่อสร้าง,ดัดแปลง,รื้อถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต  
   1. สร้างอาคารข้ึนใหม่ล้วน 
   2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยู่แล้ว ซึ่งเพิ่มน้ าหนักให้แก่อาคารนั้น หรือขยายพ้ืนที่มากขึ้น ดังนี้ 
     2.1 เพ่ิม หรือขยายพ้ืนที่ชั้นหนึ่งชั้นใด ตั้งแต่ 5 ตารางเมตรขึ้นไป  
     2.2 เปลี่ยน หรือขยายหลังคาให้คลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิมอันเป็นการเพ่ิมน้ าหนักแก่อาคารเดิม 
     2.3 เพ่ิมหรือลดจ านวนเสาหรือคาน 
     2.4 เปลี่ยน เสา คาน บนัได ผนัง หรือเพ่ิมผนังเหนือส่วนประกอบอ่ืน อันเป็นการเพ่ิมน้ าหนักแก่อาคาร
เดิม 
     2.5 เพ่ิมน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ่งส่วนใดเกินร้อยละสิบ 
   3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร 
   4. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 

  การขออนุญาตก่อสร้าง  
     การก่อสร้างดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และการใช้สอยอาคารภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ต้อง
ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสียก่อน จึงจะด าเนินการได้ ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบล 
มีหน้าที่ควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์แห่ง 
ความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัยการรักษาสิ่งแวดล้อม การผังเมือง การสถาปัตยกรรม และ
จราจรเพื่อประโยชน์ของผู้อยู่อาศัยในอาคาร  

  การขออนุญาตมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
   1. ให้ยื่นค าร้องขออนุญาต ( ข.1 ) ทีก่องช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน 
   2. หลักฐานที่จะต้องยื่นประกอบ ดังนี้  
     - แบบแปลนการก่อสร้าง จ านวน 2-5 ชุด  
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของอาคาร จ านวน 2-5 ชุด  
     - ส าเนาบัตรประชาชน (หน้า-หลัง ) เจ้าของอาคาร จ านวน 2-5 ชุด  



     - ส าเนาโฉนดที่ดิน ทุกหน้า (ห้ามย่อ-ขยาย) จ านวน 2-5 ชุด  
   3. กรณีอาคารพักอาศัยชั้นเดียว หรือสองชั้น ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร หรือมีพ้ืนที่ใช้สอย มากกว่า 150 
ตารางเมตร เพิ่มหลักฐาน ดังนี้  
     - รายการค านวณโครงสร้าง จ านวน 1 ชุด  
     - ส าเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด  
     - หนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน 1 ชุด  
    4. กรณีเจ้าของอาคารมิได้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ( ก่อสร้างในที่ดินของผู้อ่ืน ) เพ่ิมหลักฐาน ดังนี้  
     - หนังสือยินยอมเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด  
     - ส าเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด  
     - ส าเนาบัตรประชาชน เจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด  
   5. กรณีเจ้าของอาคารมิได้ยื่นขอรับใบอนุญาตด้วยตนเอง เพิ่มหลักฐาน ดังนี้  
     - หนังสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 10-30 บาท จ านวน 1 ชุด  
     - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด  
     - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ได้รับมอบอ านาจ จ านวน 1 ชุด  
   6. ก าหนดการพิจารณาอนุญาต เมื่อยื่นหลักฐานครบถ้วนแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบล จะด าเนินการ
ตรวจพิจารณาแจ้งผลให้ทราบ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับค าขอ  
   7. รายละเอียดข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และกฎกระทรวง หากมี ข้อ
สงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพ่ิมเติม ขอให้ติดต่อสอบถาม ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลตาหลังใน 
หมายเหต ุ รับรองเอกสารถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ  

  ค าเตือน  
   1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับในอนุญาตจาก อบต. หรือ
ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับใบอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท     

2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจาก อบต. และฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับอีกวันละห้าร้อยบาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน  
3. ถ้าเป็นการกระท าผิดของผู้ด าเนินการต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ  
4. ถ้าเป็นการกระท าอันเกี่ยวกับอาคาร เพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือการสาธารณสุขหรือ
เป็นการกระท าในทางการค้าเพ่ือให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจ าหน่วย โดยมีค่าตอบแทน ซึ่งอาคารใดผู้กระท า
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ หรือท้ังจ าทั้ง
ปรับ 


