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บทที่  2 
ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร 

 
2.1   ความสําคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ไดนิยามคําวา “อาคาร” ใหหมายความถึง ตึก 
บาน เรือน ราน แพ หรือส่ิงที่สรางขึ้น ซ่ึงบุคคลสามารถเขาอยูหรือใชสอยได จึงทําใหหมายความ
รวมถึง เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา ทาน้ํา ร้ัว กําแพง ปาย หรือ ส่ิงที่สรางขึ้น
สําหรับติดตั้งปายที่มีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตรหรือมีน้ําหนักทั้งโครงสรางเกิน 10 กิโลกรัม จึงเปน
เหตุผลใหตองดําเนินการยกรางมาตรฐานควบคุมอาคาร เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 
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2. สําหรับเขตทองที่ที่ไดมีการประกาศใหใชบังคับผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวย   
ผังเมืองหรือเขตทองที่ที่ไดเคยมีการประกาศดังกลาว ใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคารตามเขต
ของผังเมืองรวมโดยไมตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

3. สําหรับอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารชุมนุมคนและโรงมหรสพ ใหใช
บทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคารบังคับไมวาทองที่ที่อาคารนั้นตั้งอยูจะไดมีพระราช
กฤษฎีกาใหใช บังคับพระราชบัญญัติควบคุมอาคารหรือไมก็ตาม 

2.2   โครงสรางของกฎหมายควบคุมอาคาร 
 กฎหมายควบคุมอาคารเปนชื่อที่เรียกโดยทั่วไป ซ่ึงประกอบไปดวย 

(1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 (ซ่ึงเปนการแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
(3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 (ซ่ึงเปนการแกไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
 2.2.1 องคกรปกครองสวนทองถิ่นกับการบังคับใชกฎหมาย 
  ในกรณีทั่วไป หากไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดแลวใหองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินถือปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น เวนแตในกรณีที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนด
เร่ืองนั้นองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นได 
  ในกรณีที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดมีการออกขอบัญญัติกําหนดเรื่องใดไวแลว 
ตอมามีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องนั้น ทําใหขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ขัดหรือแยงกับ
กฎกระทรวงตองเปนอันยกเลิก และใหขอกําหนดของขอบัญญัติทองถ่ินในสวนที่ไมขัดหรือแยง
กับกฎกระทรวงยังคงใชบังคับตอไปไดจนกวาจะมีการออกขอบัญญัติทองถ่ินใหม แตตองไมเกิน
หนึ่งปนับแตวันที่กฎกระทรวงนั้นใชบังคับ 
  การยกเลิกขอบัญญัติทองถ่ินดังกลาวยอมไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินการที่
ไดกระทําไปแลว โดยถูกตองตามขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 
  ในกรณีที่ไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดเรื่องใดแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีอํานาจออกขอบัญญัติทองถ่ินในเรื่องนั้นไดในกรณีดังตอไปนี้ 
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  (1) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจากที่
ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายดังกลาว 
  (2) เปนการออกขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดเรื่องนั้นขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง
ดังกลาว เนื่องจากมีความจําเปนหรือมีเหตุผลพิเศษเฉพาะทองถ่ิน 
  การออกขอบัญญัติทองถ่ินตาม (2) ใหมีผลใชบังคับไดเมื่อไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการควบคุมอาคารและไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรี 
  คณะกรรมการควบคุมอาคารจะตองพิจารณาใหความเห็นชอบหรือไมใหความ
เห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ิน ตาม (2) ใหเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น 
ถาไมใหความเห็นชอบใหแจงเหตุผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่นทราบดวย 
  ถาคณะกรรมการควบคุมอาคารพิจารณาขอบัญญัติทองถ่ินนั้นไมเสร็จภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหถือวาคณะกรรมการควบคุมอาคารไดใหความเห็นชอบในขอบัญญัติทองถ่ิน
นั้นแลว และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเสนอรัฐมนตรีเพื่อส่ังการตอไป ถารัฐมนตรีไมส่ังการ
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับขอบัญญัติทองถ่ินนั้น ใหถือวารัฐมนตรีไดอนุมัติ ขอบัญญัติ
ทองถ่ินเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 
 2.2.2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  เปนกฎหมายที่ออกในกรณีที่สมควรหามการกอสราง  ดัดแปลง  ร้ือถอน 
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณหนึ่งบริเวณใด แตยัง
ไมมีกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินกําหนดการตามมาตรา 8 (10) แหงพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  
  รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง หรือเจาพนักงาน
ทองถ่ินแลวแตกรณี  มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา หามการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
เคลื่อนยายและใชหรือเปลี่ยนการใชอาคารชนิดใดหรือประเภทใดในบริเวณนั้นเปนการชั่วคราวได  
และใหดําเนินการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในหนึ่งปนับแตวันที่ประกาศนั้น     
มีผลบังคับใช ถาไมมีการออกกฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินภายในกําหนดดังกลาวให
ประกาศเปนอันยกเลิก 
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 2.2.3 พระราชกฤษฎีกา 
  เปนการประกาศบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารในทองที่ใดซึ่งตองตราเปนพระ
ราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ในทองถ่ินนั้น 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 ภเูก็ต 
สงขลา จังหวัดอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ทองถ่ินสามารถตรวจสอบขอมูลการประกาศพระราช
กฤษฎีกาในพื้นที่นั้นๆ ไดที่สํานักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 

2.3   เขตควบคุมอาคาร 
 กฎหมายควบคุมอาคารเปนกฎหมายที่ใชบังคับในทองที่ที่มีความเจริญ มีการกอสราง
อาคารใหมีความสวยงาม เปนระเบียบเรียบรอย มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย พื้นที่ใดจะเปน
เขตควบคุมอาคารจะตองประกาศพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ในทองที่นั้นๆ เสียกอน กฎหมายควบคุมอาคารจึงจะมีผลบังคับใช 
 ในกรณีท่ีองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งยังไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาใหใช
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และมีความประสงคที่จะตราพระราชกฤษฎีกาฯ ในเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นสามารถดําเนินการตามขั้นตอน ดังตอไปนี้ 
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 * 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 
 คณะกรรมการควบคุมอาคาร ประกอบดวยอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม ผูแทนกรมปองกัน

สํารวจและจดัทําขอมูลรายละเอียด* 

กรอกแบบฟอรมขอมูลรายละเอียด 
ประกอบการพิจารณาประกาศพระราชกฤษฎีกา 

จัดทําความคิดเห็นของประชาชน 

สงขอมูลใหจังหวัดพิจารณา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไป 
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และบรรเทาสาธารณภัย ผูแทนกรมทางหลวง ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  ผูแทนกรุงเทพมหานคร  ผูแทน
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ผูแทนสภาวิศวกร) และผูแทนคณะกรรมการ
ควบคุมการประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม (ผูแทนสภาสถาปนิก) แหงละหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิ
อีกไมเกินสี่คนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหหัวหนาสํานักงานคณะกรรมการควบคุม
อาคาร เปนกรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการควบคุมอาคารมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้  

1)  ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีในการดําเนินการตามมาตรา 8 หรือมาตรา 10 ทวิ  
2)  ใหความเห็นชอบในการออกขอบัญญัติทองถ่ินตามมาตรา 10 (2)  
3)  ใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาพนักงานทองถ่ิน หรือสวนราชการในการปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้  
4)  กํากับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาพนักงานทองถ่ินและผูซ่ึงมีหนาที่

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  
5)  รับขึ้นทะเบียนและเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ  
6) ปฏิบัติการอื่นตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 

2.5   เจาพนักงานทองถิ่น 
 เจาพนักงานทองถ่ิน หมายถึง 
 - ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร สําหรับในเขตกรุงเทพมหานคร 
 - นายกเมืองพัทยา สําหรับในเขตเมืองพัทยา 
 - นายกเทศมนตรี สําหรับในเขตเทศบาล 
 - นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสําหรับในเขตองคการบริหารสวนจังหวัด 
 - นายกองคการบริหารสวนตําบล สําหรับในเขตองคการบริหารสวนตําบล  
 - ผูบริหารทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
สําหรับในเขตองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
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2.6   การควบคุมอาคารตามกฎหมาย  
 การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเปลี่ยนการใชอาคารในทองที่ที่ไดมีกฎหมายควบคุม
อาคารใชบังคับแลวตองขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินเสียกอน 
 2.6.1 การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร สามารถดําเนินการ
ได 2 วิธี คือ 
  (1) การขอรับใบอนุญาตตามมาตรา 21 (สําหรับการกอสราง ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคาร) และตามมาตรา 22 (สําหรับการรื้อถอนอาคาร) ในกรณีนี้ผูขออนุญาตจะตอง   
ยื่นคําขอรับใบอนุญาตพรอมเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาโดยเจาพนักงานทองถ่ินจะตรวจพิจารณาและแจงผลการพิจารณาใหผูขอรับใบอนุญาต
ทราบโดยไมชักชา ทั้งนี้ ไมควรเกินระยะเวลา 30 วัน เมื่อผูขออนุญาตไดรับใบอนุญาตแลวจะตอง
แจงชื่อผูควบคุมงานกับวันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการตอเจาพนักงานทองถ่ิน พรอมทั้ง
แนบหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 
  (2) การแจงตามมาตรา 39 ทวิ (ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน) ในกรณีนี้ผูขออนุญาตจะตองยื่นคํารอง
พรอมเอกสารประกอบการพิจารณาอื่นๆ โดยมีเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

- สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบตองเปนวุฒิสถาปนิก และวุฒิวิศวกร 
- มีสถาปนิกและวิศวกรผูไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพเปนผู

ควบคุมงาน 
- สําเนาใบอนุญาตและรายการคํานวณที่สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ

ลงนามรับรอง 
- วันเริ่มตนและวันสิ้นสุดการดําเนินการ 

  เมื่อผูแจงสงเอกสารตางๆ ครบถวนและถูกตองแลว เจาพนักงานทองถ่ินจะออก    
ใบรับแจงให และผูแจงสามารถดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคารได 
 2.6.2 การใชและเปลี่ยนการใชอาคาร 
  เมื่อไดทําการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช
เรียบรอยแลว จะตองแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบกอนที่จะเปดใชอาคารเพื่อเจาพนักงาน



มาตรฐานการควบคุมอาคาร 

16 บทที่ 2   ความจําเปนและความเหมาะสมในการดําเนินการควบคุมอาคาร 

ทองถ่ินทําการตรวจสอบอาคารนั้นวา ไดทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน ไวถูกตองตามที่ไดรับ
อนุญาต แลวจึงออกใบรับรองการกอสราง เจาของอาคารจึงจะสามารถเขาไปใชอาคารได 

2.7   อํานาจ หนาที่ของเจาพนักงานทองถิ่น 
 อํานาจ หนาที่สําคัญของเจาพนักงานทองถ่ิน ไดแก 
 1) เปนผูพิจารณาอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย รับรองการใชหรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร และการรับรองการตรวจสอบอาคาร 
 2) เปนผูดูแลใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมายหากพบวามี
การฝาฝน เจาพนักงานทองถ่ินตองเขาไปดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ตัวอยางเชน ถามีการกอสราง ดัดแปลงอาคารโดยไมไดรับอนุญาตและอาคารนั้นยัง
กอสรางไมแลวเสร็จ  เจาพนักงานทองถ่ินสามารถดําเนินการได ดังนี้ 

o ส่ังใหระงับการกอสราง ดัดแปลงอาคารที่กระทําฝาฝน 
o ส่ังหามใชอาคารสวนที่ฝาฝนกฎหมายนั้น 
o ถาอาคารสามารถขออนุญาตใหถูกตองไดก็ส่ังใหเจาของอาคารมายื่นขออนุญาตให

ถูกตอง หรือ ถาตรวจสอบพบวาอาคารในสวนที่ไดกอสรางไปแลวไมถูกตองก็ออก
คําสั่งใหเจาของอาคารแกไขใหถูกตอง ถาสวนใดไมสามารถแกไขใหถูกตองไดก็
ตองสั่งใหร้ือถอนในสวนนั้น 

 ถาอาคารนั้นยังไมไดรับอนุญาตใหกอสรางแตไดทําการกอสรางเรียบรอยแลว เจาพนักงาน
ทองถ่ินตองพิจารณาวาอาคารหลังนั้นกอสรางถูกตองตามขอบังคับของกฎหมายหรือไม ถาถูกตอง
ก็ส่ังใหเจาของอาคารยื่นขออนุญาตใหถูกตองตามขั้นตอน ถาไมถูกตองก็ส่ังใหเจาของอาคาร
ดําเนินการรื้อถอน และถาหากเจาของอาคารนั้นไมร้ือถอนตามคําสั่งใหเจาพนักงานทองถ่ิน          
เจาพนักงานทองถ่ินสามารถยื่นคํารองตอศาลใหศาลมีคําสั่งจับกุมและกักขังบุคคลซึ่งไมยอม
ปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ิน และเขาไปรื้อถอนอาคารดังกลาวได โดยบุคคลที่
เกี่ยวของที่รวมกันฝาฝนกฎหมาย เชน เจาของอาคาร วิศวกร - สถาปนิก ผูออกแบบอาคารหรือ
ควบคุมงานกอสรางอาคาร ผูรับเหมา จะตองเปนผูรวมกันออกคาใชจายการรื้อถอน 
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 3) ดําเนินการทางอาญาในกรณีที่มีการฝาฝนกฎหมาย เจาพนักงานทองถ่ินตอง
ดําเนินการแจงความกับเจาหนาที่ตํารวจ เพื่อใหดําเนินคดีลงโทษตามบทกําหนดโทษควบคูกันไป
กับการออกคําสั่งทางปกครองดวย 
 4) เปนผูดูแลใหเจาของอาคารแกไขปรับปรุงอาคารในกรณีหากมีอาคารเกาอยูใน
สภาพทรุดโทรม หรือไมปลอดภัยในการใชงาน เชน อาจกอใหเกิดอัคคีภัยไดงาย เจาพนักงาน
ทองถ่ินตองเขาไปตรวจสอบและสามารถสั่งใหอาคารนั้นแกไขใหมีความปลอดภัยไดภายใต
ขอบเขตขอกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 47) พ.ศ. 2540 ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 5) เปนผูมีหนาที่จัดใหมีเอกสารเผยแพรหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขในการขอ
อนุญาต และการอนุญาตดําเนินการตางๆ ตามกฎหมาย ใหราษฎรในทองถ่ินทราบ การแจงคําเตอืน
ไวในใบอนุญาตวา ผูไดรับใบอนุญาตยังตองขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้นตามกฎหมายอื่นที่ใน
สวนที่เกี่ยวของตอไปดวย ยกตัวอยาง เชน การขออนุญาตกอสรางโรงงาน ผูขออนุญาตจะตอง
ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินตามกฎหมายควบคุมอาคาร และจะตองไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมดวย เปนตน 
  6) เปนผูดูแลใหเจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคารปฏิบัติตามกฎหมายกรณีที่เปน
เขตเพลิงไหม 
 7) เปนผูดูแลการปฏิบัติใหเปนไปตามคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาศาล 

2.8   นายชางและนายตรวจ 
 ตามกฎหมายควบคุมอาคาร นอกจากเจาพนักงานทองถ่ินเปนผูดูแลการปฏิบัติตาม
กฎหมายแลว ยังกําหนดใหมีนายชางและนายตรวจใหเปนผูชวยเจาพนักงานทองถ่ิน โดยกําหนดให
นายชางและนายตรวจเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินที่เจาพนักงานทองถ่ินแตงตั้งขึ้นมา 
และตองมีคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) 
 2.8.1 คุณวุฒิของนายชาง  
  1) นายชาง ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
   - ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกอสราง หรือแผนก
วิชาชางสํารวจหรือแผนกวิชาชางโยธา หรือแผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา 
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   - ไดรับประกาศนียบัตรตามที่ ก.พ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหนงชางโยธา 
   - ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชางตรี ตามหลักสูตรของทางราชการ ซ่ึง 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 
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2.9   การอุทธรณ 
 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตผูแจงตาม มาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจาก      
เจาพนักงานทองถ่ินมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินได โดยทําเปนหนังสือและยื่นตอ
เจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําสั่ง ภายใน 30 วันนับแตวันรับคําสั่ง  
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับหนังสืออุทธรณแลวจะพิจารณาและมีคําวินิจฉัย
อุทธรณภายใน 60 วัน และจะแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถ่ิน
ทราบ หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ   คําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณ 
 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาแลวเจาพนักงาน
ทองถ่ินตองถือปฏิบัติตามนั้น 
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ประกอบดวย 
 1) ผูวาราชการจังหวัด  เปนประธาน 
 2) อัยการจังหวัด  เปนกรรมการ 
 3) กรรมการอื่นอีกไมเกนิ 6 คน ซ่ึงกฎหมายกาํหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหมกีรรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ 
 4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด เปนกรรมการและเลขานุการ 
 กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือสมาชิกสภาทองถ่ิน 

2.10   เขตเพลิงไหม 
 ในกรณีที่มีเหตุเพลิงไหม ทองถ่ินตองดําเนินการประกาศเปนเขตเพลิงไหม โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณา ดังนี้ 
 (ก) มีอาคารถูกเพลิงไหมตั้งแต 30 หลังคาเรือนขึ้นไป หรือ 
 (ข) บริเวณที่เกิดเพลิงไหมมีเนื้อที่ตั้งแตหนึ่งไรขึ้นไป 
 ถาไมเขาหลักเกณฑดังกลาว ประชาชนที่อยูในพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหมก็สามารถ กอสราง 
ซอมแซมบานเรือนได 
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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 โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 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  ร้ือถอนอาคาร ซอมแซม และเคลื่อนยายอาคาร 

3.1   วิธีการยื่นขออนุญาตกอสรางอาคาร 
 การขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร สามารถเลือกกระทําได   
2 วิธี คือ  
 1. ยื่นขอเพื่อขอรับใบอนุญาต กอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร จาก
เจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 21 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (การกอสราง 
ดัดแปลง ซอมแซม หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือมาตรา 22 (การรื้อถอนอาคาร) วิธีนี้ตองไดรับ
ใบอนุญาตกอน จึงจะเริ่มดําเนินการได 
 2. ยื่นความประสงคจะกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ตามมาตรา 39 ทวิ (การกอสรางดัดแปลง ซอมแซม หรือเคล่ือนยายอาคารหรือร้ือถอนอาคาร
โดยไมขออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน) วิธีนี้เมื่อยื่นความประสงคและเจาพนักงานทองถ่ินออก
ใบรับแจงแลว ผูแจงสามารถเริ่มดําเนินการไดนับตั้งแตวันที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินไดรับใบแจง 

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

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตกอสรางอาคาร  ตามมาตรา 21 
1 แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1)    จํานวน 1 ชุด 
2 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
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 กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล (ทีอ่อกใหไมเกนิ 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด

3 สําเนาโฉนดทีด่ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด 
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน    
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน 

4 หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ิน  
5 หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
6 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล,  

ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดนิ จํานวน 1 ชุด 
7 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ

โครงสรางอาคาร   
8 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 
9 แผงผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน 5 ชุด 
10 รายการคํานวณโครงสราง  พรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด  
11 รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย  
 กรณีเปนอาคารสูง (ตัง้แต 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองยืน่แบบและ

เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
12 แบบและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
13 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ

ระบายอากาศ   
14 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา  
15 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม  
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16 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
บําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง 

17 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ประปา   

18 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ลิฟต (เฉพาะอาคารสูง)  

 

  2. การแจงความประสงคจะกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 

 เอกสารและหลกัฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตกอสรางอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 
1 หนังสือแจงความประสงคจะกอสรางอาคาร (แบบ อปท1)  จํานวน 5 ชุด 
2 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  (แบบ อปท.5)  ของวิศวกร

ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร  
3 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนกิผูออกแบบอาคาร (แบบ อปท.5) 
4 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร  

(แบบ อปท.5)   
5 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคมุงาน (แบบ อปท.5)   
6 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล (ทีอ่อกใหไมเกนิ 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด

7 สําเนาโฉนดทีด่ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา  จํานวน 1 ชุด 
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน    
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน 

8 หนังสือมอบอํานาจผูขออนญุาต 
9 หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ิน 
10 หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ 
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11 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล, ผูรับ
มอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 

12 แผงผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน 5 ชุด 
13 รายการคํานวณโครงสราง  พรอมลงลายมือช่ือ  จํานวน 1  ชุด (กรณีเปนอาคารที่มี

ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม) 
14 รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย   
15 ตารางแสดงพืน้ที่อาคารและพื้นที่เพื่อคํานวณทีจ่อดรถยนต (แบบฟอรมตาราง)    

เพื่อประกอบการเสียคาธรรมเนียม 
 กรณีเปนอาคารสูง (ตัง้แต 23 เมตร)  หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

ตองยืน่แบบและเอกสารเพิ่มเติม ดังนี ้
16 แบบและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) 
17 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบของวิศวกรผูออกแบบระบบระบายอากาศ (แบบ 

อปท.5) 
18 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา  
19 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม  
20 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย

และการระบายน้ําทิ้ง 
21 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบประปา  
22 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของวิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต (เฉพาะ

อาคารสูง) 
23 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบระบายอากาศ  
24 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบไฟฟา 
25 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบปองกันเพลิงไหม 
26 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบบําบดัน้ําเสียและ

การระบายน้ําทิ้ง  
27 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมงานระบบประปา 
28 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคมุงานของวิศวกรผูควบคุมระบบลิฟต (เฉพาะอาคารสูง)  
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 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติใหดัดแปลงอาคาร
ตามมาตรา 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 1)  กรณีแบบมาตรฐานที่กรมโยธาธิการและผังเมืองออกแบบไว อาจพิจารณาใหแลวเสร็จไดภายใน 

10 วัน ตามหนังสือ ท่ี มท 0892.2/ว 1582 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2547 เร่ือง การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน (กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารตามแบบของ               
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

 2)  กรณีท่ี องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดจัดทําแบบบานสําเร็จรูปไวแลว สามารถพิจารณาอนุญาต
ใหแลวเสร็จภายใน 10 วัน เนื่องจากเจาพนักงานทองถิ่นไมจําเปนตองตรวจสอบแบบแปลน             
การกอสราง 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ)

ไมเกิน 1 วัน 
ยื่นสงเอกสารใหม 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
นายตรวจ

แจงใหจัดสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบถวน 

ไมเกิน 1 วัน 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 8 วัน ถูกตอง 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง / วิศวกร) 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1) 

สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2) 

ไมถูกตอง แจงผูขอใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง (แบบ ค.1) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 
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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
มีอยู เดิมในบริเวณที่ขออนุญาต  และตรวจสอบบริเวณที่ขออนุญาตอยูในขอกําหนดของ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวม
เร่ืองสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็นพรอม
เอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับอาคารสงู
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชาง ตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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 2.  แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตาม

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เร่ืองการลดขั้นตอน 
และระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน      
45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน 

 -  ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน 

(เจาหนาที่รับเร่ือง) 
รับการยื่นแจง 

และเก็บคาธรรมเนียม

(ในวันที่แจง) 
(นายตรวจ) 

ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(นายชาง / วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจง ฯ 

ในวันที่แจง 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ 
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง 

บริเวณ แผนที่สังเขป 

ไมเกิน 3 วัน 

ตรวจแบบยื่นแจง 

แจงผูยื่นแจง 
แกไขใหถูกตอง 

(นายชาง / วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

ไมเกิน 8 วัน ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทําผิด
แบบก็แจงใหแกไข (มาตรา 39 ตรี) 

ไมถูกตอง 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

เห็นชอบ ไมเกิน 5 วัน 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและมีหนังสือแจง 
ผูยื่นแจงทราบการยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ 

แกไขเอกสาร
และแบบ ไมแกไขแบบ 

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41, 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

1 วัน 



มาตรฐานการควบคุมอาคาร 

28 บทที่ 3   มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร 

 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีกอสรางอาคารตามมาตรา 39 ทวิ) 
 1. เจาหนาที่รับเรื่องการยื่นแจงความประสงคกอสรางอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบถวนตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทํา
การตรวจสอบสถานที่กอสรางวาไมกอสรางกอนยื่นแจง และอาคารที่ยื่นแจงไมขัดตอกฎกระทรวง
ผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ เพื่อลงเลขรับเรื่องตามมาตรา 39 ทวิ 
รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจสถานที่กอสรางใบรับแจง (แบบ อปท.6) ใน
วันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถ่ินลงนาม  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. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด  เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผู อํานวยการกองชาง ตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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3.3   การพิจารณาอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
 1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 
  อาคารเดิม หรืออาคารขณะกอสราง หากมีการดําเนินการดังนี้ 
  1) เปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง หรือ 
เหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
 

 

โครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

มีการเปล่ียนแปลงโครงสราง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 

คาน คสล. คานเหล็ก 

 
 

รูปที่ 3.3-1  แสดงการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ 
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  2) เปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร โดยใชวัสดชุนิด
เดียวกับของเดมิ หรือวัสดุชนิดอื่น  ซ่ึงเปนการเพิ่มน้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวน
หนึ่งสวนใดเกนิรอยละ 10  
 

 
 
 

รูปที่ 3.3-2  แสดงการเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร 
โดยใชวัสดุชนิดเดยีวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น 

เปนการเพิ่มน้าํหนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10 
 
 

 

 

โครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 
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  3) เปลี่ยนแปลง ตอเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 
สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร  ซ่ึงเปนการเพิ่ม
น้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10 
 

 
 
รูปที่ 3.3-3  แสดงการเปลี่ยนแปลง ตอเตมิ เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง 

สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่สวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร 
ซ่ึงเปนการเพิม่น้ําหนกัใหแกโครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกนิรอยละ 10 

 
 

โครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 



มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
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  4) ลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือมากขึ้น 
รวมกันเกิน 5  ตารางเมตร  โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน 
 

 
 
 

รูปที่ 3.3-4  แสดงการลดหรอืขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนือ้ที่นอยลงหรือมากขึ้น 
รวมกันเกิน 5  ตารางเมตร  โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน 

 
 

 

 

 

 

พื้นท่ีโครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

พื้นท่ีโครงสรางอาคารที่สรางจริง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 
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  5) ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5 ตารางเมตร  
โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน 
 

 
 
 

รูปที่ 3.3-5  แสดงการลดหรอืขยายเนื้อที่ของหลังคา 
ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกนิ 5 ตารางเมตร  โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน 

 
 
 

 

 

 

 

พื้นท่ีหลังคาอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

พื้นท่ีหลังคาอาคารที่สรางจริง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 



มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
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  6) ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ แตกตางจาก
แผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3.3-6  แสดงระยะทีต่ั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ 
แตกตางจากแผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนญุาตเกินรอยละ 20 

 
 
 
 
 
 

ระยะท่ีตั้งอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

ระยะท่ีตั้งอาคารที่กอสรางจริง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 
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  7) สัดสวนโครงสรางของอาคาร  แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5 
 

 
 
รูปที่ 3.3-7  ก  แสดงสัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ

แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกนิรอยละ 5 
 

 
 
รูปที่ 3.3-7  ข  แสดงสัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ

แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกนิรอยละ 5 

สัดสวนโครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 

สัดสวนโครงสรางอาคาร 
ตามแบบขออนุญาต 

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง 
เขาขายดัดแปลงอาคาร 



มาตรฐานการควบคุมอาคาร 
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 2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  1. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 และ 
  2. การแจงความประสงคจะดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ  
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตดดัแปลงอาคาร  ตามมาตรา 21 และ 
39 ทวิ 

 ใชเอกสารและหลักฐานเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร  มาตรา 21 และ 
39 ทวิ โดยตองมีเอกสารเพิ่มเติม  ดังนี ้

1 ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต 
กรณีตอเติมเพิ่มชั้นอาคาร (ถาวิศวกรผูออกแบบโครงสรางอาคารมิใชคนเดิม)  
ตองมีหนังสือรับรองความมั่นคงของอาคารเดิมจากสถาบันที่เชื่อถือได 

2 

กรณีอาคารเดิมเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ไดรับยกเวนตามขอ 49 แหง
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ซ่ึงกําลังกอสรางอยู หรือกอสรางเสร็จแลว  
ถาขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 วิศวกรผูออกแบบและคํานวณโครงสราง
ของอาคาร และงานระบบของอาคาร  ตองเปนวิศวกร ระดับวุฒิวิศวกร 
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 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติใหดัดแปลง
อาคารตามมาตรา 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน       

15 วัน 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

ถูกตอง ไมเกิน 8 วัน 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน1วัน 

ไมครบถวน 

ยื่นสงเอกสารใหม 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
(นายตรวจ) 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร) 

แจงผูขอ 
ใหแกไข แบบ 
ใหถูกตอง 
(แบบ ค.1) 

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2) 

 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
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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
เมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงานและรวมเรื่องสงใหผู
พิจารณาแบบภายใน 8วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชาภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น แบบ ค.1  
ภายในกําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่น      
คําขอทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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ไมแกไขแบบ 

ไมเกิน 8 วัน 

ไมเกิน 3 วัน 

1 วัน 

(ในวันที่แจง) 

ในวันที่แจง 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

แกไขเอกสาร 
และแบบ 

  2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจงฯ 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(เจาหนาที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจง 

และเก็บคาธรรมเนียม 

ตรวจแบบยื่นแจงฯ 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ

สถานที่สภาพสาธารณะ  
ทําแผนผังบริเวณ แผนที่สังเขป  

ภายใน 120 วัน  นบัแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทํา
ผิดแบบก็แจงใหแกไข 
(มาตรา 39 ตรี) 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

แจงผูยื่นแจง 
แกไขใหถูกตอง 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและ 
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
การยื่นแจงตามมาตรา  39 ทวิ  

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ) 
 1. เจาหนาที่รับเรื่องการยื่นแจงความประสงคดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ  และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่ดัดแปลงอาคารวาไมดัดแปลงกอนยื่นแจง และอาคารที่ยื่นแจงไมขัดตอ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ เพื่อลงเลขรับเรื่องตาม
มาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจสถานที่ดัดแปลงอาคาร (แบบอปท.6) 
ในวันที่ยื่นแจง แลวเสนอเจาพนักงานทองถ่ินลงนามใบรับแจงในทันที 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. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ  
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 ซ่ึงอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ นอยกวา
ความสูงของอาคาร 
  2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร 
 2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  1. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 22 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 22 
1 แบบคําขออนุญาตรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)  จํานวน 5 ชุด 
2 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาโฉนดทีด่ินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 

4 หนังสือมอบอํานาจผูขออนญุาต 
5 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล,ผูรับมอบ

อํานาจ,เจาของที่ดิน 
6 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบขั้นตอน 

วิธีการ และสิ่งปองกันวัสดุรวงหลนในการรื้อถอนอาคาร  (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

7 หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน  (แบบ น.4)  
8 แผนผัง แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
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  2. การแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 
1 หนังสือแจงความประสงคจะรื้อถอนอาคาร (แบบ อปท. 1)  จํานวน 5 ชุด 
2 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติบคุคล  (ที่ออกใหไมเกนิ 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด

2 สําเนาโฉนดทีด่ินแปลงที่ตั้งของอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา จํานวน 1 ชุด 

3 หนังสือมอบอํานาจผูขออนญุาต 
4 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล,ผูรับมอบ

อํานาจ, เจาของที่ดิน 
5 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  (แบบ อปท.5)  ของวิศวกร

ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร  
6 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร 
7 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร  
8 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคมุงาน 
9 แผนผัง แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
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 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหร้ือถอน
อาคารตามมาตรา 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน       

15 วัน 

ถูกตอง ไมเกิน 8 วัน 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
(นายตรวจ) 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

แจงผูขอ 
ใหแกไขแบบ 
ใหถูกตอง 
(แบบ ค.1) 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร 

ออก อ.1 และ แจงผูขอ (น.1) 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

สั่งไม อ.1 และแจงผูขอ (น.2) 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน 

ไมครบถวน 

ไมเกิน 1 วัน 

ยื่นสงเอกสารใหม 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22) 
 1. เจาหนาที่รับคําขออนุญาตและไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถวนตามแบบคําขอ 
(ข.1) แลวใหลงเลขรับคําขอ และออกรับใบคําขอพรอมนัดวันเวลาที่ผูขออนุญาตจะนําตรวจ
สถานที่ร้ือถอนอาคารไมเกิน 3 วันนับแตวันลงเลขรับคําขอ แลวสงเรื่องใหนายตรวจในวันที่รับคําขอ 
 2. นายตรวจรับเรื่อง เพื่อตรวจสอบ ดังนี้ 
  ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม และเมื่อตรวจสอบสถานที่ร้ือถอนตามวันเวลานัด
แลว ใหทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางของถนนสาธารณะ หรือ คลอง
สาธารณะ รายละเอียดอาคารขางเคียงโดยรอบและอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ขออนุญาต โดยทํา
บันทึกรายงาน  และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา  ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น แบบ ค.1  
ภายในกําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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  2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะรื้อถอน
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน       

15 วัน 

ไมแกไขแบบ 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจงฯ

ไมเกิน 8 วัน 

ไมเกิน 3 วัน 

1  วัน 

(ในวันที่แจง) 

ในวันที่แจง 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(เจาหนาที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจง 

และเก็บคาธรรมเนียม 

ตรวจแบบยื่นแจงฯ 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง

บริเวณ แผนที่สังเขป  

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทํา
ผิดแบบก็แจงใหแกไข  
(มาตรา 39 ตรี) 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

แจงผูยื่นแจง 
แกไขใหถูกตอง 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและ 
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
การยื่นแจงตามมาตรา  39 ทวิ  

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

เจาพนักงานทองถิน่ 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

แกไขเอกสาร 
และแบบ 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีร้ือถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ) 
 1. เจาหนาที่รับเรื่องการยื่นแจงความประสงคร้ือถอนอาคาร ตามมาตรา  39 ทวิ 
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ  และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่ร้ือถอนอาคารวาไมร้ือถอนกอนยื่นแจงจึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องให
เจาหนาที่เพื่อลงเลขรับเรื่องตามมาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจ
สถานที่ร้ือถอนอาคาร (แบบอปท.6) ในวันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถ่ินลงนามใบรับแจง
ในทันที และสงนายตรวจดําเนินการ 
 2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้ 
  - ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม เมื่อตรวจสอบสถานที่ร้ือถอนอาคาร ตามวัน
เวลานัดแลว ใหนายตรวจจัดทําผังสังเขปที่ตั้งอาคารแผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางถนน
สาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิม   
ในบริเวณที่ยื่นแจง โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
ตอผูบังคับบัญชา  ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ  
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 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 ซ่ึงสถานที่ใหมอาจจะอยู
ในเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินเดิม หรือเขตอํานาจของเจาพนักงานทองถ่ินอื่นก็ได 
 2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  1. การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ตามมาตรา 21 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ตามมาตรา 21 
1 คําขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.2) จํานวน 5 ชุด 
2 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)  จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาโฉนดทีด่ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา  จํานวน 1 ชุด 
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน 
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน หรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน 

4 หนังสือมอบอํานาจผูขออนญุาต 
5 หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ิน (กรณีผูขออนุญาต ไมใชเจาของที่ดิน) 
6 สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบยีนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล, ผูรับ

มอบอํานาจเจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 
7 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ

โครงสรางอาคาร 
8 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน

สถาปตยกรรม 
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9 แผงผังบริเวณ  แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  จํานวน 5 ชุด 
10 รายการคํานวณโครงสราง  พรอมลงลายมือช่ือ จํานวน 1 ชุด 
11 รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย   
12 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น.4)  (กรณีที่เปนอาคารมี

ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
13 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบ น. 4)  (กรณีที่เปนอาคารมี

ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
 

  2. การแจงความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่น กรณีการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร  ตามมาตรา 39 ทวิ 
1 หนังสือแจงความประสงคจะเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อปท.1) จํานวน 5 ชุด 
2 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบและคํานวณอาคาร  (แบบ อปท.5)  ของวิศวกร

ผูออกแบบและคํานวณโครงสรางอาคาร  
3 หนังสือรับรองวาเปนผูออกแบบอาคารของสถาปนิกผูออกแบบอาคาร(แบบ อปท.5) 
4 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด 

5 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงานของวิศวกรโยธาผูควบคุมงานโครงสรางอาคาร 
(แบบ อปท.5) 

6 หนังสือรับรองวาเปนผูควบคุมงาน (แบบ อปท.5)  ของสถาปนิกผูควบคุมงาน 
 

 
 

 

 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 3   มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร 49 

 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหเคล่ือนยาย
อาคาร ตามมาตรา 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

ถูกตอง ไมเกิน 8 วัน 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน1วัน 

ไมครบถวน 

ยื่นสงเอกสารใหม 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
(นายตรวจ) 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร) 

ออก อ.2 และ แจงผูขอ (น.1) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

สั่งไม อ.2 และแจงผูขอ (น.2) 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

แจงผูขอ 
ใหแกไขแบบ 
ใหถูกตอง 
(แบบ ค.1) 

ไมถูกตอง 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 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
เร่ืองสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน  
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา  ภายในเวลาไมเกิน 10 วันหรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็นชอบ  
แบบ ค.1  ภายในกําหนดเวลา 3 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 2 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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  2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

ไมแกไขแบบ 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจสอบเอกสาร 

ประกอบการยื่นแจงฯ 

ไมเกิน 8 วัน 

ไมเกิน 3 วัน 

1 วัน 

(ในวันที่แจง) 

ในวันที่แจง 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ 

(เจาหนาที่รับเรื่อง) 
รับการยื่นแจง 

และเก็บคาธรรมเนียม 

ตรวจแบบยื่นแจงฯ 

(นายตรวจ) 
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ ทําแผนผัง

บริเวณ แผนที่สังเขป 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพลการ
กระทําผิดแบบก็แจงใหแกไข 
(มาตรา 39 ตรี) 

(นายชาง/วิศวกร) 
ตรวจพิจารณาแบบ 

เจาพนักงานทองถิน่รับทราบและ 
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
การยื่นแจงตามมาตรา  39 ทวิ  

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41 
42 และ 43 แลวแตกรณี 

เจาพนักงานสวนทองถิ่น 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

แกไขเอกสาร 
และแบบ 

แจงผูยื่น 
แกไขใหถูกตอง 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 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) ในวันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถ่ินลงนาม  ใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจ
ดําเนินการ 
 2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้ 
  2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม 
  2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิมที่จะทําการเคลื่อนยายอาคาร จากนั้นเมื่อตรวจสอบ
สถานที่ เคลื่อนยายอาคารตามวันเวลานัดแลว ใหนายตรวจจัดทําผังสังเขปที่ตั้งเดิม อาคารที่
เคลื่อนยายและที่ตั้งใหม แผนผังบริเวณแนวเขตความกวางถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ 
ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ยื่นแจง การตรวจสอบ
บริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวง ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน 
 3. ผูพิจารณาแบบอาจเปนนายชางหรือวิศวกร 1 คน ทําการพิจารณาแบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 
 4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน 
 5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่น     
คําขอทราบผลการพิจารณาคําขอ 
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 4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย 
  แบบแปลนที่ขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตองมีแบบแปลน   แผนผังบริเวณ  
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดย
แบบแปลนสําหรับการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตองแสดงขั้นตอน วิธีการ  ความมั่นคงแข็งแรง  
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนยายอาคาร ใหมีรายละเอียดครบถวนตามกฎกระทรวง     
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 4 

3.6  การพิจารณาอนุญาตดัดแปลง หรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ
เพื่อการอื่น 

 1. กรณีท่ีตองขออนุญาตดัดแปลง หรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ 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 
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  2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขออนุญาต 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีท่ีตองขออนุญาตดดัแปลง หรือใชท่ีจอดรถ        
ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น  ตามมาตรา 34 

1 คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ เพื่อการอื่น 
(แบบ ข.4)  จํานวน  5 ชุด 

2 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาโฉนดทีด่ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรบัรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 5 ชุด 

4 หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชเปนที่จอดรถ หรือ สําเนาสัญญาเชาที่ดิน  
(กรณีผูขออนญุาตไมใชเจาของที่ดิน) 

5 หนังสือมอบอํานาจผูขออนญุาต  (กรณีผูขออนุญาตเปนเจาของที่ดิน) 
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) 

6 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล,ผูรับมอบ
อํานาจ,เจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด 

7 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ  
(กรณีเปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ) 

8 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ
สถาปตยกรรม (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ) 

9 หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.4)     
10 หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 4) 
11 แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
12 รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือพรอมเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ

ทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณทีี่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนทีจ่อดรถ) 
13 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ

เปลี่ยนการใชอาคาร 
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 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาต 
  1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตดัดแปลง หรือใช   
ท่ีจอดรถที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน       

15 วัน 

ถูกตอง ไมเกิน 8 วัน 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน1วัน 

ไมครบถวน 

รับเรื่องขออนุญาต 
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน 
(นายตรวจ) 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ถูกตอง ไมเกิน15 วัน 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร 

ออก อ.4 และ แจงผูขอ (น.1) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น) 

(เจาพนักงานทองถิน่) 

สั่งไม อ.4 และแจงผูขอ (น.2) 

สถานที่ ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 

แจงผูขอ 
ใหแกไขแบบ 
ใหถูกตอง 
 (แบบ ค.1) 

ยื่นสงเอกสารใหม 
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 ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีการดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ
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
เร่ืองสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 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. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ 
 4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย 
  แบบแปลนที่ขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ 
เพื่อการอื่นตองมีแบบแปลน  แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบแปลน  รายการคํานวณ
เชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดยแบบแปลนสําหรับการดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ 
ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ใหแสดงสวนที่มีอยูเดิมและสวนที่จะทําการกอสรางใหม
แทนของเดิมใหชัดเจน  สําหรับการกอสรางสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคาร เพื่อใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ 
และทางเขา-ออก ของรถแทนของเดิม ตองแสดงสวนตางๆ ของอาคารที่จะกอสรางใหชัดเจน 
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3.7   การออกใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
 1. กรณีท่ีตองขออนุญาตออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง 
  เมื่อใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือ
ใบรับรอง การกอสรางอาคารสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ใหยื่นเรื่องขอรับใบแทนใบอนุญาต 
หรือใบแทนใบรับรอง  ภายใน 15 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับทราบถึงการสูญหาย  ถูกทําลาย หรือชํารุด 
 2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทน
ใบรับรอง 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
1 แบบคําขอใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง  (แบบ ข. 7) 
2 กรณีใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหาย  ใหนําใบแจงความวาใบอนุญาต  หรือใบรับรอง

สูญหายของสถานีตํารวจทองท่ีท่ีใบอนุญาต หรือใบรับรองนัน้สูญหาย 
3 กรณีท่ีใบอนุญาต หรือใบรับรองถูกทําลาย หรือชํารุดบางสวน ใหแนบใบอนุญาต หรือ

ใบรับรองที่ถูกทําลายหรือชํารดุบางสวนนั้นมาดวย 

3.8   อาคารที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต 
 1. อาคารที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตตามมาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 32  
มาตรา 33 และมาตรา 34  ไดแกอาคารดังตอไปนี้ 
  1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน 
  2) อาคารของราชการสวนทองถ่ิน ที่ใชในราชการหรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน 
  3) อาคารขององคการของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใชในกิจการขององคการ
หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน 
  4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารตางๆ ที่ใชเพื่อการศาสนา ซ่ึงมีกฎหมาย
ควบคุมการกอสรางไวแลวโดยเฉพาะ 
  5) อาคารที่ทําการขององคการระหวางประเทศ หรืออาคารที่ทําการของหนวยงาน
ที่ตั้งขึ้นตามความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลตางประเทศ 
  6) อาคารที่ทําการสถานทูต หรือ สถานกงสุลตางประเทศ 
  รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการ 
  หนวยงานตามขอ 1) ถึง 6)  หากประสงคจะดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 
หรือ เคลื่อนยายอาคาร จะตองดําเนินการดังนี้ 
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1. มีหนังสือแจงและสงแบบแผนผัง แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน 
จํานวน 2 ชุด ใหเจาพนักงานทองถ่ินกอนดําเนินการ ไมนอยกวา 30 วัน ซ่ึงแผนผังบริเวณ แบบ
แปลนและรายการประกอบแบบแปลน ตองถูกตองและเปนไปตามกฎกระทรวง ซ่ึงออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

2. เจาพนักงานทองถ่ิน 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 ซ่ึงจัดทํา หรือควบคุม   
โดยทางราชการ องคการ หรือกิจการสาธารณกุศล 

2. อาคารที่มีลักษณะเปนเต็นท หรือประรําชั้นเดียว เพื่อใชประโยชนเปนการ
ช่ัวคราวและไมใชอาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม หรือการศึกษา โดยมี
กําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 10 วัน 
 3. อาคารที่ตองขออนุญาตกอสรางแตใหไดรับยกเวนไมตองขออนุญาตการรื้อถอนอาคาร   
  1. อาคารชั่วคราวเพื่อใชประโยชนในการกอสรางอาคารถาวร ซ่ึงสูงไมเกิน 2 ช้ัน 
หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคาร ไมเกิน 5 เมตร และมีกําหนดเวลารื้อถอน เมื่อ
อาคารถาวรแลวเสร็จ 
  2. อาคารเพื่อใชประโยชนเปนการชั่วคราวแทนอาคารเดิมที่ถูกทําลาย หรือทําให
เสียหายเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเพลิงไหม หรือเหตุอ่ืนในลักษณะทํานองเดียวกันซึ่งสูงไมเกิน   
2 ช้ัน หรือสูงจากระดับพื้นดินถึงสวนที่สูงที่สุดของอาคารไมเกิน 9 เมตร และไมใชอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช โดยมีกําหนดเวลารื้อถอนไมเกิน 12 เดือน 
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บทที่  4 
มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร 

 
 ในการกอสรางอาคารที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาคาร ผูไดรับอนุญาตหรือ
ผูดําเนินการ ตองดําเนินการกอสรางใหถูกตองตามแบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบ
แปลน ตลอดจนเงื่อนไขที่กําหนดไวแนบทายใบอนุญาต ซ่ึงผูที่มีหนาที่ในการตรวจและควบคุม
อาคารใหดําเนินการตามกฎหมายควบคุมอาคาร คือนายชางหรือนายตรวจที่ไดรับการแตงตั้งจาก
เจาพนักงานทองถิ่น โดยนายชางหรือนายตรวจมีอํานาจในการเขาไปในบริเวณท่ีมีการกอสราง 
ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคารเพื่อตรวจสอบวามีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุมอาคารหรือไม แตยังมีอํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือส่ังใหแสดงเอกสาร หรือ
หลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากบุคคลที่อยูหรือทํางานในสถานที่นั้นได 

4.1   การตรวจสอบและควบคุมการกอสรางอาคารที่ไดรับอนุญาต 
 1. การติดตั้งมาตรการเพื่อปองกันอันตรายอันอาจเกิดขณะกอสรางอาคาร 
  อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสรางจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอนเริ่มดําเนินการ
และขณะกอสราง ผูดําเนินการกอสรางจะตองมีการติดตั้งมาตรการในการปองกันอันตรายอันอาจ
เกิดขณะกอสราง เพื่อความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนที่อยูขางเคียง โดย
มาตรการดังกลาวตองเปนไปตามที่กําหนด ในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 1 ดังนี้ 
  1) การกอสรางอาคารที่สูงตั้งแต 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะหางจากตัวอาคารถึงเขต
ที่ดินนอยกวาครึ่งหนึ่งของความสูงอาคาร  ตองมีร้ัวช่ัวคราวสูงไมนอยกวา 2 เมตร  ปดกั้นตามแนวเขต
ที่ดินที่ติดตอกับที่สาธารณะหรือที่ดินตางเจาของพรอมติดตั้งมาตรการปองกันวัสดุรวงหลนที่อาจ
เปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน 
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รูปที่ 4-1  ตัวอยางรั้วกัน้เขตกอสราง 
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  2) การกอสรางอาคารพักอาศัยสูงเกิน 2 ช้ัน เชน ตึกแถว อาคารพาณิชย โรงงาน 
อาคารสาธารณะ หรืออาคารพิเศษ กอนเริ่มลงมือกอสรางตองติดปายขนาดไมนอยกวา 0.50 เมตร 
x  1.00 เมตร ในบริเวณที่ทําการกอสรางและสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนตลอดเวลาที่กอสราง 
โดยปายดังกลาวตองมีรายละเอียดดังนี้ 

- ชนิดของอาคาร 
- เลขที่ใบอนุญาต พรอมวันที่อนุญาตและวันหมดอายุ 
- กําหนดแลวเสร็จ 
- ช่ือเจาของอาคาร 
- ช่ือผูดําเนินการกอสราง 
- ช่ือผูควบคุมงาน พรอมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ 

 

รายละเอียดแผนปายแสดงงานกอสราง 

 
        ชนิดอาคาร และจํานวนชั้น  (บานพักอาศัย, อาคารพาณิชยฯ) 

เลขที่ใบอนุญาต พรอมวันทีอ่นุญาตและวนัหมดอายุ ……………………………..………… 
กําหนดแลวเสร็จ …………………………………………………………….……………… 
ช่ือเจาของอาคาร ………………………………………………………………………….… 
ช่ือผูดําเนินการกอสราง……………………………………………………………………… 
ช่ือผูควบคุมงาน พรอมเลขทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ ………………………….………… 
ช่ือผูรับจาง (ช่ือบุคคลและนิติบุคคล)............................ ……...…............………………….. 
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 
  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เมื่อไดมีการออกใบอนุญาตกอสรางอาคารใหแกผู   
ขออนุญาตแลว จะตองจัดเจาหนาที่ นายชาง หรือ นายตรวจ เขาตรวจสอบการกอสรางอาคารและ
รายงานผลการตรวจอาคารเปนลายลักษณอักษรอยางสม่ําเสมอวามีการกอสรางถูกตองตรงตามแบบที่
ไดรับอนุญาตหรือไม ทั้งนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองดําเนินการออกระเบียบทองถ่ิน เพื่อ
กําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบการกอสราง และการรายงานผลการตรวจสอบ ซ่ึง
จะตองสอดคลองและสัมพันธกับจํานวนอาคารที่ไดรับอนุญาต (ตัวอยาง ดูภาคผนวก ก-2) 
 3. การรายงานผลอาคารที่กอสรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต 
  เมื่อนายชางหรือนายตรวจ เขาตรวจสอบการกอสรางอาคาร แลวตรวจพบวามีการ
กระทําผิดไปจากแบบแปลน แผนผัง รายการประกอบแบบแปลนที่ไดรับอนุญาต จะตองจัดทํา
รายงานการตรวจพบการกระทําความผิดผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นจนถึงเจาพนักงานทองถ่ิน
โดยเร็ว  ซ่ึงในรายงานการตรวจพบการกระทําผิดจะตองระบุรายละเอียดดังนี้ 

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 เคล่ือนยาย
อาคาร ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต หรือผิดไปจากที่ไดแจงตอเจาพนักงานทองถิ่น 
  เมื่อพบการดําเนินการที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต หรือ แบบที่แจงตอเจาพนักงาน
ทองถ่ิน ใหนายชางหรือ นายตรวจรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณาเสนอใหเจาพนักงานทองถ่ิน
ออกคําสั่งที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
  กรณีท่ี 1 กรณีเปนอาคารท่ีสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดใหออกคําสั่ง ดังนี้ 

1) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ิน ตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการ ใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.5) 

2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือ  
เขาไปในสวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมี
เครื่องหมายแสดงการหามไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ อาคารหรือบริเวณ
ดังกลาว (แบบฟอรมคําสั่ง ค.6) 

3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต
ตองไมนอยกวา30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของอาคารยื่นคําขอ 
รับใบอนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตร 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.11) 

4) หากมีการฝาฝนไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหออกคําสั่งเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 
30 วัน นับแตวันครบกําหนดใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 
39 ทวิ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอน
อาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15) 

  กรณีท่ี 2 กรณีเปนอาคารที่สามารถแกไข และใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตไดใหออก
คําสั่งดังนี้ 

1) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 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) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต
ตองไมนอยกวา30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของอาคารแกไขและ
ใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.12) 

4) หากมีการฝาฝน ไมแกไขและไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ให   
เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน นับแตวันครบกําหนดใหแกไขและใหยื่นคําขออนุญาตหรือ
ดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ใหเจาของ หรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน 
หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค. 15) 

  กรณีท่ี 3 กรณีเปนอาคารท่ีไมสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได และไมสามารถ
แกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้ 

1) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่ง 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) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไมนอยกวา30 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน 
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 8) 

4.2   การตรวจพบการกอสรางอาคาร โดยมิไดรับอนุญาต 
 เมื่อมีการตรวจพบวามีการกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารโดยมิไดรับอนุญาต นายชาง
หรือนายตรวจตองจัดทํารายงานการกระทําผิดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที เพื่อพิจารณา
เสนอใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งใหผูดําเนินการกอสรางระงับการกอสราง หรือแกไข
เปลี่ยนแปลง หรือร้ือถอนอาคาร แลวแตกรณี  ซ่ึงในรายงานตองระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับ
การรายงานผลอาคารที่กอสรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต โดยในการออกคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถ่ิน (ตัวอยางดูภาคผนวก ข) สามารถแยกเปนกรณีไดดังนี้ 
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 กรณีท่ี 1 กรณีเปนอาคารที่สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้ 
1) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร       

ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3) 
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน

สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการหามไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณดังกลาว  
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4) 

3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง    
ไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับ ใหเจาของอาคารยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.9) 

4) หากมีการฝาฝน ไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถ่ิน 
ออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 30 วัน      
นับแตวันครบกําหนดใหยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการ ร้ือถอนอาคาร
ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15) 

 กรณีท่ี 2 กรณีเปนอาคารที่สามารถแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่ง
ดังนี้ 

1) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3) 

2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการหามไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณดังกลาว 
(แบบฟอรมคําสั่ง ค.4) 

3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง    
ไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของอาคารแกไข และใหยื่น    
คําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค. 10) 

4) หากมีการฝาฝนไมแกไขและยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน 
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นับแตวันครบกําหนดใหแกไขและใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15) 

 กรณีท่ี 3 กรณีเปนอาคารที่ไมสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได และไมสามารถแกไข
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้ 

1) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร 
ผูควบคุมงาน ใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3) 

2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการหามไวในที่ เปดเผยและเห็นไดงาย  ณ  อาคารหรือบริเวณดังกลาว 
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4) 

3) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง    
ไมนอยกวา30 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร     
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.7) 

 กรณีท่ี 4 กรณีใชพื้นที่เพื่อเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ 
   กรณีท่ี 4.1 กรณีเปนพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น ใหออกคําสั่งดังนี้ 

(1) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ระงับการใชพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.20) 

(2) เจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นใหกลับคืน
สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรมคําสั่ง ค.21) 

   กรณีท่ี 4.2 กรณีเปนการดัดแปลงพื้นที่หรือส่ิงที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น ให      
ออกคําสั่งดังนี้ 

(1) พนักงานทองถ่ินออกคําสั่งเจาตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารระงับการดัดแปลงและใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ
ส่ิงที่สรางขึ้นใหกลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.21)   
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4.3   การแจงชื่อผูควบคุมงาน 
 ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดไววา การกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร  ตองมีผูควบคุมงานอยูตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินแลว 
กอนเร่ิมดําเนินการผูไดรับใบอนุญาตตองมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน วันเริ่มตน และวันสิ้นสุด
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย (ตัวอยางดูภาคผนวก ก-2)  
 ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเจาของอาคารก็ได แตถาอาคารนั้นเปนอาคารที่อยูใน
ประเภทที่กําหนดไวในกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรมวาตองมี
วิศวกรควบคุมงาน หรือ สถาปนิกผูควบคุม ผูควบคุมงานของอาคารดังกลาวก็จะตองเปนวิศวกร
หรือสถาปนิก แลวแตกรณี (ดูภาคผนวก ค-8) 
 ทั้งนี้ การแจงชื่อผูควบคุมงานสามารถแจงขณะยื่นขออนุญาต ซ่ึงจะระบุช่ือผูควบคุมงาน
ในใบอนุญาต หรือแจงชื่อผูควบคุมงานกอนเริ่มดําเนินการก็ได ซ่ึงในกรณีแจงกอนเริ่มดําเนินการ
หนวยงานทองถ่ินจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตทราบวา
ตองแจงชื่อผูควบคุมงานใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบกอนเริ่มดําเนินการ (ตัวอยางภาคผนวก ข) 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการแจงชื่อผูควบคุมงาน 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ในการแจงชือ่ผูควบคุมงาน 
1 คํารองทั่วไปหรือหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน 
2 สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร 

แลวแตกรณีทีย่ังมิไดแจงชื่อผูควบคุมงาน 
3 กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา  

สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน)  จํานวน 1 ชุด 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 

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) เมื่อผูไดรับอนุญาต มีคํารองหรือหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงานมายังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน 
2) ตรวจสอบการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารวา

เร่ิมดําเนินการกอนแจงชื่อผูควบคุมงานหรือไม พรอมรายงานผลวายังไมเร่ิมดําเนินการหรือ
ดําเนินการไปแลวถึงขั้นตอนใด หากดําเนินการไปกอนแจงชื่อผูควบคุมงานถือเปนการกระทาํทีผิ่ด
ไปจากเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต (ฝาฝนมาตรา 31) ใหแยกเรื่องแจงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี 

3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อนําเสนอ เจาพนักงานทองถ่ิน
รับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงาน (ภาคผนวก ข) 

4) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบ
การอนุญาตดําเนินการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหถูกตองตามแบบที่
ไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2526)  อาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก ข) 

4.4   การแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน 
 ผูควบคุมงานที่มีช่ือระบุในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินรับทราบ 
หากประสงคจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ และ
ตองมีหนังสือของผูควบคุมงานแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบวาไดบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานแลว 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน 
1 หนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 30 

วรรคหนึ่ง (แบบ น.6)  พรอมสําเนาใบประกอบวิชาชีพของผูควบคุมงานที่บอกเลิก 
2 สําเนาหนังสือของผูควบคุมงานที่ไดแจงใหผูไดรับอนุญาตทราบวาไดบอกเลิก 

การเปนผูควบคุมงานแลว 
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 2. ขั้นตอนการดําเนินการใหเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบการบอกเลิกการเปนผู
ควบคุมงาน  

1) เมื่อผูควบคุมงานไดมีหนังสือแจงการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน (แบบ น.6) 
มายังหนวยงานทองถ่ินใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน 

2) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาดําเนินการถึงขั้นตอนใดพรอม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหแยกเรื่องดําเนินการเชนเดียวกัน
กับกรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต 

3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอ  เจาพนักงานทองถ่ิน
รับทราบการบอกเลิกการเปนผูควบคุมงาน (ตัวอยางภาคผนวก ข) 

4) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตระงับ
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตและมีหนังสือแจงผูควบคุมงานที่บอกเลิกทราบ (ตัวอยาง
ภาคผนวก ข) 

4.5   การเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
 ผูไดรับใบอนุญาตหากประสงคจะขอเปลี่ยนผูควบคุมงานที่มีช่ือระบุในใบอนุญาต หรือ
ที่ไดแจงชื่อใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ สงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม
มาใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ (ตัวอยางภาคผนวก ข) 
 1.  เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ในการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
 กรณีผูไดรับในอนุญาตบอกเลิกผูควบคุมงานคนเดิมและแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหม 
1 หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงานของผูไดรับใบอนุญาต ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง 

(แบบ น.5) 
2 สําเนาหนังสือของผูไดรับอนุญาตที่ไดแจงใหผูควบคุมงานคนเดิมทราบวาไดบอกเลิก

มิใหเปนผูควบคุมงานแลว พรอมหลักฐานแสดงการรับทราบของผูควบคุมงานคนเดมิ 
3 หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดงความยนิยอม

ของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) 
4 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)  
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5 สําเนาใบอนุญาต 
6 กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 -  สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน 
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิุคคล 
 - สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกไมเกิน 6 เดือน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

 กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคมุงานไวแลว  
และผูไดรับอนญุาตประสงคจะแจงชื่อผูควบคุมงานคนใหมใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ 

1 หนังสือแจงการบอกเลิกผูควบคุมงาน พรอมกับการสงมอบหนังสือแสดงความยนิยอม
ของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.7) 

2 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหม ตามมาตรา 30 วรรคสอง (แบบ น.8)  
3 สําเนาใบอนุญาต 
4 กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 -  สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน 
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิุคคล 
 - สําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล (ออกไมเกิน 6 เดือน)  พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล 

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

4.6   การตออายุใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร ดัดแปลง
หรือที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกที่ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือใบรับแจง
ความประสงคกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคารและเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 
ทวิ มีการกําหนดระยะเวลาสิ้นอายุ หากการดําเนินการตามใบอนุญาตยังไมแลวเสร็จ ผูไดรับ
อนุญาตจะตองยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ เมื่อผูไดรับอนุญาตยื่นคําขอตอ
อายุใบอนุญาตมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว ผูไดรับอนุญาตสามารถดําเนินการตอไปได 
จนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอตออายุใบอนุญาต 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ในการขอตออายุใบอนุญาต 
1 แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยาย

อาคาร ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5) 
2 กรณีผูไดรับอนุญาตเปนบุคคลธรรมดา 

 - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน 
กรณีผูไดรับอนุญาตเปนนิตบิุคคล 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ที่ออกใหไมเกนิ 6 เดอืน) พรอม
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานเองผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาใบอนุญาตเดิม หรือใบรับแจงความประสงคจะกอสรางฯ พรอมรับรองสําเนาทุก
หนา จํานวน 1 ชุด 

4 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร   
ผูควบคุมงาน  
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5 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4)  ของสถาปนิกผู
ควบคุมงาน  
หมายเหต ุวิศวกรและสถาปนิกผูควบคมุงานตองเปนบุคคลเดิมที่เคยแจงชื่อผูควบคุม
งานใหเจาพนกังานทองถ่ินทราบ หรือมีช่ือเปนผูควบคมุงานที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือ
เปนผูควบคุมงานคนใหมทีไ่ดแจงขอเปลี่ยนตัวผูควบคุมงานแลว 

6 กรณีเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพเิศษ ตองมีหนังสือแสดงความยินยอม ตาม
มาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกรผูควบคุมงานระบบ (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 พ.ศ. 
2535) 

 

 2. ขั้นตอนการดําเนินพิจารณาตออายุใบอนุญาต 
1) เมื่อผูไดรับอนุญาตไดยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตตาม (แบบ ข.5) มายังองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยตองยื่นคําขอตออายุกอน
วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ 

2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตดําเนินการจัดสงใหครบถวน 

3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด พรอม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาตใหแยกเรื่องดําเนินการ เชนเดียวกันกับ
กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต 

4) พิจารณาตามกฎกระทรวงฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2544) ดังนี้ 
(1) ใบอนุญาตกอสรางอาคารหรือดัดแปลงอาคาร ถาเปนการขอตออายุ

ใบอนุญาตครั้งแรก อาคารยังไมกอสราง ใหเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตตอ
อายุใบอนุญาตไดเปนระยะเวลาไมเกินอายุใบอนุญาตที่ยื่นขอตออายุมา 

(2) ในการตออายุใบอนุญาตครั้งที่สอง อาคารที่จะอนุญาตใหตออายุไดตอง
ดําเนินการกอสรางฐานรากทั้งหมดของอาคารแลวเสร็จ หรือมีการกอสราง
หรือดัดแปลงโครงสรางของอาคารไปแลวเกินรอยละ 10 ของพื้นที่อาคาร
ที่ไดรับอนุญาตหากอาคารดําเนินการไมแลวเสร็จเจาพนักงานทองถ่ินจะ
ไมพิจารณาตออายุใบอนุญาตใหดําเนินการกอสรางก็สามารถทําได 
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(3) เมื่อไดรับการตออายุใบอนุญาตครั้งที่สองแลว สามารถขอตออายุใบอนุญาต
ไดอีกไมเกิน 3 คร้ัง คร้ังละ 1 ป 

(4) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต
ใหผูไดรับอนุญาตที่ไดรับการตออายุใบอนุญาตตองรายงานความคืบหนา
ในการกอสรางหรือดัดแปลงอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ินทุก 90 วัน โดย
เจาพนักงานทองถ่ินตองสั่งการใหนายชางหรือนายตรวจเขาตรวจสอบการ
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารทุกครั้งที่ไดรับรายงาน 

(5) กรณีอาคารที่ขอตออายุใบอนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคาร เปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษที่ไดรับอนุญาตกอนกฎกระทรวงฉบับที่ 33 
(พ.ศ.2535) บังคับใช เจาพนักงานทองถ่ินตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต
แกไขแบบแปลนของอาคารใหมีหรือปรับปรุงระบบปองกันอัคคีภัย และ
ระบบความปลอดภัยภายในอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวง หรือขอบญัญตัิ
ทองถ่ิน ซ่ึงออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ที่ใช
บังคับในขณะยื่นคําขอตออายุใบอนุญาตนั้น 

5) สรุปเสนอตออายุใบอนุญาตตามลําดับชั้น  เพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถ่ิน 
อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอน
อาคาร (แบบ อ.1) หรือใบอนุญาต เคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2,แบบ อ.3) หรือใบอนุญาตดัดแปลง 
หรือใชเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ หรือทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ อ.4) แลวแตกรณี 

6) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตแลวตองมีหนังสือแจงผู
ไดรับอนุญาตทราบตาม (แบบ น.1) หรือ หากเจาพนักงานทองถ่ินไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 
ใหมีคําสั่งแจงผูยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ตาม (แบบ ค.2) แลวแตกรณี (ตัวอยางภาคผนวก ข) 

4.7   การโอนใบอนุญาต 
 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร  หรือร้ือถอนอาคาร  (แบบ  อ.1) หรือ
ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) หรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.5) หาก
ประสงคจะโอนใบอนุญาตใหแกผูอ่ืน ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน      
หากประสงคจะทําการกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปล่ียนการใชอาคาร ตองมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ ภายใน 90 วัน 
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 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอโอนใบอนุญาต 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการขอโอนใบอนุญาต 
1 แบบคําขอโอนใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยาย

อาคารหรือเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.8) 
2 ใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือ

เปลี่ยนการใชอาคาร (ฉบับจริง) แลวแตกรณ ี
3 เอกสารของผูขอโอนใบอนญุาต, ผูรับโอนใบอนุญาต และเจาของที่ดนิ  

(กรณีผูรับโอนใบอนุญาตไมใชเจาของทีด่ิน) 
กรณีเปนบุคคลธรรมดา 
 - สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบาน จํานวน 1 ชุด 
กรณีเปนนิติบคุคล 
 - สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล (ที่ออกใหไมเกนิ 6 เดอืน) 
พรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบยีนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล 
จํานวน 1 ชุด 

4 สําเนาโฉนดทีด่ินขนาดเทาตนฉบับ พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา  
จํานวน 1 ชุด 

5 หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญาเชาที่ดิน
พรอมรับรองสําเนาถูกตองทุกหนา (กรณผูีรับโอนใบอนุญาตไมใชเจาของที่ดิน) 
จํานวน 1 ชุด 

6 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร 
ผูควบคุมงานที่ยินยอมควบคุมงานใหกับผูรับโอนใบอนุญาต  

7 หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของสถาปนิก
ผูควบคุมงาน (กรณีเปนอาคารที่กฎหมายวชิาชีพสถาปตยกรรมกําหนดใหมีสถาปนกิ
เปนผูควบคุมงาน) ที่ยนิยอมควบคุมงานใหกับผูรับโอนใบอนุญาต พรอมสําเนา      
ใบประกอบวชิาชีพที่ยังไมหมดอาย ุ
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 2. ขั้นตอนดําเนินพิจารณาโอนใบอนุญาต 
1) เมื่อผูไดรับใบอนุญาตยื่นคําขอโอนใบอนุญาตตาม (แบบ ข.8) ถึงองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินใหลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ โดยตองยื่นคําขอโอนใบอนุญาต
ขณะใบอนุญาตยังไมส้ินอายุ 

2) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับใบอนุญาตแทน 

3) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอนใด พรอมรายงานผล 
4) หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหดําเนินการเชนเดียวกับ

กรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต 
5) กรณีอาคารยังมิไดดําเนินการหรือดําเนินการไปแลว ถูกตองตามแบบที่ไดรับ

อนุญาตใหพิจารณาอนุญาตใหโอนใบอนุญาตได 
6) สรุปหนังสือเสนอโอนใบอนุญาตตามลําดับชั้น เพื่อนําเสนอเจาพนักงาน

ทองถ่ินอนุญาตใหโอนใบอนุญาต โดยใหประทับตราสีแดง คําวา “โอนแลว” รวมทั้งระบุช่ือผูรับ
โอน และวันเดือนป ที่อนุญาตใหโอนใบอนุญาต พรอมลงลายมือช่ือเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากเจาพนักงานทองถ่ินกํากับไวในใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร     
ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร หรือเปลี่ยนการใชอาคารแลวแตกรณี 

7) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินอนุญาตใหโอนใบอนุญาตแลว ใหมีหนังสือแจงการ
อนุญาตใหโอนใบอนุญาตแกผูขอโอนใบอนุญาต (แบบ น.9) 

4.8   การดําเนินการกับอาคารที่มีสภาพ หรือมีการใชท่ีอาจจะเปนอันตราย 
 อาคารโดยทั่วไปเมื่อกอสรางเสร็จแลวและมีการใชงานในชวงระยะเวลาหนึ่ง หากขาด
การดูแลรักษาสวนประกอบของอาคารอยางถูกวิธี หรือมีการใชสอยอาคารผิดประเภท อาจทําให
อาคารมีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน เจาพนักงานทองถ่ินมีหนาที่
ตองตรวจสอบอาคารและมีคําสั่งแจงใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ดําเนินการแกไขอาคารให
มีความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) อาคารที่ไดรับอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน หรืออาจ
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ไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23) 
ใหเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงที่ใชบังคบั
อยูในวันที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจงใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคาร ใหแลวเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดแตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตอัุนสมควร 
เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายเวลาออกไปอีกก็ได 
 2) อาคารที่ไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายกอนวันที่พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ.2522 ใชบังคับ มีสภาพหรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน หรือ
กอใหเกิดเหตุรําคาญ ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไข ใหเปนไปตามกฎกระทรวง เทศบัญญัติ ขอบัญญัติจังหวัด กฎ ขอบังคับ 
ประกาศ ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุ
อันสมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
 3) อาคารที่ไดกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารกอนวันที่พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ใชบังคับมีสภาพ หรือมีการใชที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต หรือทรัพยสิน 
หรืออาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย หรือกอใหเกิดเหตุรําคาญหรือ ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีคําสั่ง 
(แบบ ค.23) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการแกไขอาคารเทาที่จะกระทําไดตามความ
จําเปน และความเปนธรรมแกเจาของหรือผูครอบครองอาคาร โดยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดแตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร เจาพนักงาน
ทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
 4) กรณีที่อาคารตามขอใน 1), 2) และ 3) เปนอาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ อาคาร
ขนาดใหญ อาคารสาธารณะ อาคารอยูอาศัยรวม โรงงาน ภัตตาคาร และสํานักงาน มีสภาพหรือมี
การใชที่อาจไมปลอดภัยจากอัคคีภัย ใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่ง (แบบ ค.23) ใหเจาของหรือ
ผูครอบครองอาคาร ดําเนินการแกไขอาคารดังกลาวใหมีระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
ภายในระยะเวลาที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได ซ่ึงในการออกคําสั่งใหแกไขอาคาร 
เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการได ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (1) อาคารที่มีความสูงตั้งแต 4 ช้ันขึ้นไปใหติดตั้งบันไดหนีไฟที่ไมใชบันไดใน
แนวดิ่งเพิ่มจากบันไดหลักใหเหมาะสมกับพื้นที่ของอาคารแตละชั้น เพื่อใหสามารถลําเลียงบุคคล



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 4   มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร 77 

ทั้งหมดในอาคารออกนอกอาคารไดภายใน 1 ช่ัวโมง โดยไมถือเปนการดัดแปลงอาคารแตตองยื่น
แบบใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาใหความเห็นชอบ และบันไดหนีไฟ ตองมีลักษณะดังนี้ 

(ก) บันไดหนไีฟภายในอาคาร  ตองมีผนังทกุดานโดยรอบที่ทาํดวยวัสดุที่ไมตดิไฟ 
(ข) ชองประตูสูบันไดหนีไฟ  ตองเปนบานเปดทําดวยวัสดุที่ไมติดไฟ พรอม

ติดตั้งอุปกรณชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเองเพื่อปองกันควันและ
เปลวไฟมิใหเขาสูบันไดหนีไฟและมีความกวางสุทธิไมนอยกวา 80 เซนติเมตร 
สูงไมนอยกวา 2.00 เมตร   

  (2) จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลนแผนผังของอาคารแตละชั้นแสดงตําแหนงหอง
ตางๆ ทุกหองตําแหนงที่ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงตางๆ ประตูหรือทางหนีไฟของชั้นนั้นติดไวใน
ตําแหนงที่เห็นไดชัดเจนบริเวณหองโถง หรือหนาลิฟตทุกแหงทุกชั้นของอาคาร และบริเวณพื้น
ช้ันลางของอาคารตองจัดใหมีแบบแปลนแผนผังของอาคารทุกชั้นเก็บรักษาไวเพื่อใหสามารถ
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) ติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมทุกชั้น โดยระบบสัญญาณแจงเหตุ  
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   
ไมอยูในสภาพที่ใชงานไดใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
แกไขใหระบบความปลอดภัยดังกลาวใชงานไดภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน 
ในกรณีมีเหตุอันควร เจาพนักงานทองถ่ินจะขยายระยะเวลาออกไปอีกก็ได 
  (5) กอนที่เจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารดําเนินการ
แกไขอาคารตามขอ 1), 2), 3) และ 4) ใหนายชางที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดออกตรวจสอบ
สภาพหรือการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย แลวรายงานใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินทราบ ในรายงานอยางนอยตองประกอบดวยผลการตรวจสอบอาคาร สภาพปญหาของ
อาคารที่จําเปนตองแกไข วิธีการแกไข ตลอดจนระยะเวลาในการแกไข 
  ถานายชางตรวจสอบพบวาอาคารนั้นมีสภาพหรือการใชหรือระบบความปลอดภัย
เกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจจะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิตหรือรางกาย  และจําเปนตองดําเนินการเพื่อ
บรรเทาเหตุที่จะกอใหเกิดอันตรายนั้น เพื่อใหเจาพนักงานทองถ่ินออกคําสั่งโดยเร็ว 
  (6) ในกรณีที่เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบเองวา อาคารตามขอ 1), 2), 3) และ 4)     
มีสภาพหรือมีการใชอาคารหรือระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัยที่อาจเปนอันตรายตอชีวิต 
หรือรางกายหรือไดรับรายงานจากนายชางตามขอ 5) วรรคสอง และเจาพนักงานทองถ่ินเห็นวา
เปนกรณีฉุกเฉินไมอาจรอชาไวได ใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการ เพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดอันตรายดังกลาวไดทันทีตามวิธีการที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด และถาหากมีความจําเปน เจาพนักงานทองถ่ินจะส่ังหามมิใหเจาของหรือผู
ครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชอาคารนั้นทั้งหมดหรือบางสวนไวกอนกวาจะมีการ
แกไข เพื่อบรรเทาเหตุที่อาจกอใหเกิดภยันตรายนั้นแลวก็ได 
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ตารางแสดงชนิดและขนาดของเครื่องดับเพลิงแบบมือถอื 
 

ชนิดของเครื่องดับเพลงิ ขนาดบรรจุไมนอยกวา 

1.  กาซคารบอนไดออกไซด 4  กิโลกรัม 
2.  ผงเคมีแหง 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 ช้ัน และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตาราง

เมตรขึ้นไป 
8) ปายหรือส่ิงที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปาย ที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป 

หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟาของอาคาร 
หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป 
 2. คุณสมบัติของผูตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ 
  1) บุคคลธรรมดา 
  2) นิติบุคคล 
 3. หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ในการขอขึ้นทะเบียน  
  ผูตรวจสอบตองขึ้นทะเบียนตอคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยตองมีสัญญา
ประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ     
ผูตรวจสอบที่มีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวา 1,000,000 บาทตอคร้ัง และไมนอยกวา 2,000,000 บาท 
ตอป 
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 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 เพื่อเสนอตอพนักงานทองถ่ิน ทุกป โดยตองเสนอภายใน 30 วัน กอนวันที่ใบรับรอง
การตรวจสอบอาคารฉบับเดิม จะมีอายุครบ 1 ป และเจาพนักงานทองถ่ิน ตองพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบสภาพอาคารและ แจงใหเจาของอาคารทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน
และหากผลการตรวจสอบเปนไปตามกฎหมายหรือตามมาตรฐาน และมีความปลอดภัยให          
เจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน 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 เมื่อไดรับอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร หรือไดรับใบรับแจงตามาตรา 39 ทวิ และดําเนินการเสร็จแลวกอนจะเขาใชพื้นที่
อาคารตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนยายอาคารนั้นและออกใบรับรองใหแกผูไดรับ
ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหสามารถใชอาคารนั้นไดตามที่ไดรับใบอนุญาต 
หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ 
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5.2   การออกใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบรับรอง 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนยายอาคาร 

1 แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร 
(แบบ ข. 6) จํานวน 1 ชุด 

2 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.1) 
หรือ สําเนาใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร (แบบ อ.2) แลวแตกรณี จํานวน 1 ชุด 

3 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด 
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล 
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  (ที่ออกใหไมเกนิ 6 เดอืน)  พรอม 
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล จํานวน 1 ชุด 

4 หนังสือรับรองของผูควบคุมงานตามใบอนญุาต ซ่ึงรับรองวาไดควบคุมงานการกอสราง
หรือดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร เปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต  จํานวน 
1 ชุด 

 

 2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเพื่อออกใบรับรอง 
1) เมื่อผูไดรับใบอนุญาต ไดยื่นคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลง

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 
โดยเสนอตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถ่ินลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร (แบบ อ.6)  

6) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินลงนามในใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
แลว ใหมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น. 1 

7) ระยะเวลานับจากวันที่ยื่นคําขอใบรับรอง (แบบ ข.6) จนถึงวันที่เจาพนักงาน
ทองถ่ินลงนามในใบรับรอง (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
จากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 
 

 เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีการขอใบอนุญาตเปลีย่นการใชอาคาร 
1 แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.3) จํานวน 1 ชุด 
2 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต จํานวน 1 ชุด 

กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล   
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล  (ที่ออกใหไมเกนิ 6 เดอืน)  พรอม 
สําเนาบัตรประชาชน และทะเบยีนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคล จํานวน 1 ชุด 

3 หนังสือแสดงความยินยอมของเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองเปนผูขออนุญาต) 
4 สําเนาใบรับรอง หรือใบอนญุาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
5 สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร 
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6 แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด 
7 รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ และเลขทะเบียนของผูออกแบบ จํานวน 1 

ชุด (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
บรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม) 

8 หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ และคํานวณ
โครงสรางอาคาร  

 
 2. ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 

1) เมื่อผูขออนุญาตไดยื่นคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ ข.3) ให
เจาหนาที่ลงทะเบียนเลขรับตามระเบียบสารบรรณ 

2) เจาหนาที่ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน หากไมครบถวนใหมี
หนังสือแจงผูขออนุญาตทราบและดําเนินการแกไขเอกสารใหถูกตองครบถวน 

3) นายตรวจตรวจสอบอาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร โดยอาคารตอง   
ไมกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน 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 สรุปเสนอตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถ่ินเพื่อ
ลงนามในคําสั่ง ใหแกไขแบบแปลน (แบบ ค.1) 

6) สรุปเสนอความเห็นตามลําดับชั้นถึงเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณาลงนามใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (แบบ อ.5) หรือ ลงนามไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร (กรณี
ไมแกไขแบบแปลนภายในกําหนด หรืออาคารมีลักษณะที่ขัดตอกฎกระทรวง) 
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7) เมื่อเจาพนักงานลงนามในใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารแลว ใหมีหนังสือแจง
ผูไดรับอนุญาตทราบตามแบบ น.1 หรือ ถาเจาพนักงานทองถ่ินไมอนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร 
ใหมีหนังสือแจงผูขออนุญาตทราบตามแบบ น.2  พรอมเหตุผล 

8) ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตนับจากวันยื่นคําขอเปลี่ยนการใชอาคาร 
จนถึงวันที่อนุญาตใหเปลี่ยนการใชอาคาร หรือมีหนังสือแจงไมอนุญาต พรอมเหตุผลใหแจงผู
ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา (ตามมาตรา 25 วรรค 3) 
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 3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณา 
  1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน       

15 วัน 
 

ถูกตอง ไมเกิน 8 วัน 

ครบถวน ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน 1 วัน 

ไมเกิน1วัน 

ไมครบถวน 

ยื่นสงเอกสารใหม 

รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ) 

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ 

แจงใหจัดสงเอกสาร 
ใหครบถวน 

ไมเกิน 5 วัน เห็นชอบ 

ไมถูกตอง 

ถูกตอง ไมเกิน 15 วัน 

แจงผูขอ 
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง 
(แบบ ค.1) 

ตรวจพิจารณาแบบ 
(นายชาง/วิศวกร 

ออก อ.5 และ แจงผูขอ (น.1) 

เจาพนักงานทองถิ่น 
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)

(เจาพนักงานทองถิน่) 

สั่งไม อ.5 และแจงผูขอ (น.2) 

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง 
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ 
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บทที่  6 
การอุทธรณ 

 
6.1   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 50 และมาตรา 51 ไดบัญญัติเกี่ยวกับ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไว โดยกําหนดเปนคณะบุคคลผูมีอํานาจตรวจสอบวินิจฉัยคําสั่ง
ของเจาพนักงานทองถ่ินอีกชั้นหนึ่ง ดังนี้ 
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
ราชการสวนทองถ่ินอื่นประกอบดวยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานกรรมการ อัยการจังหวัดเปน
กรรมการ และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง ในจํานวนนี้ใหมีกรรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน และใหโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดเปนกรรมการและเลขานุการ กรรมการและเลขานุการตองไมเปนผูซ่ึงปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของราชการสวนทองถ่ินหรือ สมาชิกสภาทองถ่ิน  
 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  
  (1)  พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้ 
  (2)  มีหนังสือเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาใหถอยคําหรือส่ังใหบุคคลดังกลาว สงเอกสาร
หรือหลักฐาน อ่ืนที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ  
  (3)  สอบถามขอเท็จจริงหรือกระทําการใดๆ เทาที่จําเปนเพื่อประกอบการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ  
  ในการปฏิบัติหนาที่ตาม (3) กรรมการพิจารณาอุทธรณหรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณมอบหมายจะ เขาไปในอาคารหรือบริเวณที่ตั้งอาคาร อันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณในเวลาระหวางพระอาทิตยขึ้นถึงพระ อาทิตยตกก็ได  
   คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด ตามที่มอบหมายก็ได  
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6.2   การอุทธรณคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่น 
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 52 ไดบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่ง
เจาพนักงานทองถ่ินดังนี้ 
 มาตรา 52 ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับ
คําสั่งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัตินี้มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณไดภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  
 การอุทธรณตามวรรคหนึ่งใหทําเปนหนังสือและยื่นตอเจาพนักงานทองถ่ินผูออกคําสั่ง
ดังกลาว และใหเจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมดไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  
 ใหคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณมีคําวินิจฉัยอุทธรณตามวรรคหนึ่งภายในหกสิบวันนับ
แตวันที่ไดรับอุทธรณ แลวแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และ        
เจาพนักงานทองถ่ิน ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ ใหเสนอคดีตอศาลภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  
 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น  
 ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใดแกอาคาร
อันเปนมูลกรณีแหง การอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมี
ลักษณะซึ่งไมอาจรอได ใหนํา มาตรา 47 มาใชบังคับแกการแจงคําวินิจฉัยอุทธรณโดยอนุโลม  
 6.2.1 ขั้นตอนการอุทธรณ 

(1) ผูมีสิทธิอุทธรณ ไดแกผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจงตามมาตรา 
39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถ่ินตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522   
การอุทธรณใหทําเปนหนังสืออุทธรณตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  โดยนําไปยื่นตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินผูออกคําสั่ง ซ่ึงจะตองยื่นภายใน 30 วันนับแตวันรับทราบคําสั่ง คือวันที่รับหนังสือแจงคําสั่ง 

(2) เจาพนักงานทองถ่ินจะตองจัดสงหนังสืออุทธรณและเอกสารหลักฐาน          
ที่เกี่ยวของทั้งหมดใหครบถวน เชน คําสั่งตางๆ  รายงานของนายชาง นายตรวจเกี่ยวกับการตรวจ
พบการกระทําฝาฝนกฎหมาย แบบแปลน คําขอตางๆ เปนตน ไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
ภายในสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ 



 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย 

  บทที่ 6   การอุทธรณ 89 

(3) เมื่อเจาพนักงานทองถ่ินจัดสงอุทธรณและเอกสารหลักฐานที่ เกี่ยวของ
ทั้งหมดมายังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแลวคณะกรรมการพิจาณาอุทธรณจะพิจารณาอุทธรณ
และมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ แตกฎหมายไมมีบัญญัติไว
สําหรับกรณีถาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไมไดมีคําวินิจฉัยอุทธรณภายในหกสิบวันแลวจะ
ทําใหมีผลกับคําวินิจฉัยอยางใด ซ่ึงไดเคยมีแนวคําพิพากษาของศาลฎีกาวินิจฉัยไววา เมื่อพน
กําหนดเวลาหกสิบวันแลว ผูอุทธรณสามารถฟองคดีตอศาลไดโดยไมตองรอผลคําวินิจฉัยกอน 

(4) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะรับพิจารณาอุทธรณไดจะตองเปนหนังสือ
อุทธรณของผูมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง และตองภายใน สามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง  หากเปนการ
อุทธรณโดยผูที่ไมมีสิทธิอุทธรณคําสั่ง หรือเปนการอุทธรณเกินกําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวัน
ทราบคําสั่งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจะไมสามารถรับพิจารณาอุทธรณได 

(5)  ในระหวางอุทธรณ หามมิใหผูอุทธรณหรือเจาพนักงานทองถ่ินกระทําการใด
แกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการอุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนอันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน 
หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 

(6) เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดมีคําวินิจฉัย โดยแจงคําวินิจฉัยพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยังผูอุทธรณ และเจาพนักงานทองถ่ิน หรือศาลไดมีคําพิพากษาเปน
ประการใด ใหเจาพนักงานทองถ่ินปฏิบัติตามนั้น ถาผูอุทธรณไมเห็น ดวยกับคําวินิจฉัยอุทธรณ 
ใหเสนอคดีตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัยอุทธรณ  
 6.2.2  การปฏิบัติของเจาพนักงานทองถ่ินกรณีมีการอุทธรณ 

(1) ตองรวบรวมเอกสารหลักฐานตาง ๆที่เกี่ยวของกับการอุทธรณใหครบถวน
แลวจัดสงพรอมหนังสืออุทธรณไปยังสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกรณีอยูในเขต
เทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบลหรือเขตราชการสวนทองถ่ินอื่น เจาพนักงานทองถ่ินไมตอง
พิจารณาวาหนังสืออุทธรณถูกตองหรือไมหรืออุทธรณภายในกําหนดเวลาหรือไม คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณจะเปนผูพิจารณาเอง 

(2) ในระหวางการอุทธรณตองไมกระทําการใดแกอาคารอันเปนมูลกรณีแหงการ
อุทธรณ เวนแตอาคารนั้นจะเปนภยันตรายตอบุคคลหรือทรัพยสิน หรือมีลักษณะซึ่งไมอาจรอได 

(3) รวมชี้แจงใหขอมูลขอเท็จจริงตอคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 
(4) ปฏิบัติตามผลคําวินิจฉัยอุทธรณ หรือคําพิพากษาศาลแลวแตกรณี 
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รูปท่ี 6-1 แสดงขั้นตอนการอุทธรณ 

แจงผล 

ยื่นหนังสืออุทธรณภายใน 
30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่ง 

รวบรวมเอกสารหลักฐานให
ครบถวนแลวจัดสงพรอม
หนังสืออุทธรณภายใน 10 วัน 

ภายใน 60 วัน 

ถูกตอง 

ถูกตอง 

ไมถูกตอง 

แจงผล 

อุทธรณโดยผูท่ีไมมีสิทธิ 
อุทธรณเกินกําหนดเวลา 

ผูมีสิทธิอุทธรณไดแกผูขอรับ
ใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาต ผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่ง 

ยกอุทธรณ 
ใหอุทธรณ 

และ 
เจาพนกังาน
ทองถ่ิน

พิจารณา 
วินิจฉยัคําสั่ง 

พิจารณาความ 
ถูกตองของเอกสาร 

แจงผูอุทธรณและ
เจาพนักงาน 
ทองถิ่นไมรับ
พิจารณา 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ 

เพิกถอนคําสั่ง 

เจาพนักงานทองถิ่น 
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บทที่  8 
บทกําหนดโทษและขัน้ตอนการดําเนินคดี 

อาคารที่กระทําความผดิพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
 
 สําหรับการฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด มีบทกําหนดโทษและขั้นตอนการ
ดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินไดใชเปนแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุมอาคารเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศ 

8.1   บทกําหนดโทษ 
 ความผิดทางอาญาและบทกําหนดโทษ 
 1. การกอสราง ดัดแปลง โดยไมไดรับอนุญาต หรือผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต รับโทษ
ตามมาตรา 65 แหงพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจํา ทั้งปรับ และยังกําหนดโทษปรับรายวันอีกวันละไมเกิน 10,000 บาท  
ตลอดเวลาที่ฝาฝน  หรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 
 2. การฝาฝนคําสั่งใหร้ือถอนอาคารทั้งหมด 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. การฝาฝนคําสั่งเจาพนักงานทองถ่ินที่ส่ังระงับการกอสราง 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 
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