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

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

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

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

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

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

2.8 นายชางและนายตรวจ
ตามกฎหมายควบคุม อาคาร นอกจากเจ าพนั ก งานท องถิ่ น เปน ผู ดู แ ลการปฏิ บัติ ตาม
กฎหมายแลว ยังกําหนดใหมีนายชางและนายตรวจใหเปนผูชวยเจาพนักงานทองถิ่น โดยกําหนดให
นายชางและนายตรวจเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่เจาพนักงานทองถิ่นแตงตั้งขึ้นมา
และตองมีคุณวุฒิตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (พ.ศ. 2524)
2.8.1 คุณวุฒิของนายชาง
1) นายชาง ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) แผนกวิชาชางกอสราง หรือแผนก
วิชาชางสํารวจหรือแผนกวิชาชางโยธา หรือแผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
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- ได รั บ ประกาศนี ย บั ต รตามที่ ก.พ. กํ า หนดว า ใช เ ป น คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะ
สําหรับตําแหนงชางโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรวิชาชางตรี ตามหลักสูตรของทางราชการ ซึ่ง ก.พ.
ไดรับรองแลว หรือไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา 1 วิศวกรรม
โยธาตามกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรมเปนนายตรวจตั้งแต ระดับ 3 ขึ้นไป
2) คุณวุฒินายตรวจ ตองมีคุณวุฒิอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
- ไดรับประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (ปวช.) แผนก
วิชากอสราง หรือแผนกวิชาชางสํารวจ หรือแผนกวิชาชางโยธา หรือ แผนกวิชาชางเขียนแบบโยธา
- ไดรับประกาศนียบัตรตามที่ กพ. กําหนดวาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับ
ตําแหนงนายชางโยธา 1 หรือเทียบเทา
2.8.2 หนาที่ของนายชางและนายตรวจ
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 53 ถึง มาตรา 55 ไดบัญญัติหนาที่
ของนายชางและนายตรวจไว ดังนี้
1) นายชางและนายตรวจ สามารถเขาไปในบริเวณที่กําลังมีการกอสรางหรือดัดแปลง
ฯลฯ อาคารได เพื่อตรวจสอบวาอาคารหลังนั้นไดมีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายหรือไม
2) ถาอาคารนั้นไดกอสราง หรือดัดแปลง ฯลฯ เสร็จเรียบรอยแลว และสงสัยวา
อาคารนั้นอาจจะกอสราง หรือดัดแปลง ฯลฯ ฝาฝนกฎหมายควบคุมอาคาร เชน กอสรางไมตรง
ตามแบบที่ไดรับอนุญาต หรือมีการใชอาคารไมถูกตองตามที่ไดรับอนุญาต เปนหนาที่ของนายชาง
ที่ตองเขาไปตรวจสอบอาคารนั้น
หมายเหตุ : ขณะกําลังมีการกอสรางหรือดัดแปลง ทั้งนายชางและนายตรวจสามารถ
เขาไปในบริเวณที่มีการกอสรางหรือดัดแปลงเพื่อตรวจสอบได
เมื่อกอสรางแลวเสร็จ หากมีกรณีที่สงสัยใหเปนหนาที่ของนายชางที่จะเปน
ผูเขาไปตรวจสอบ
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2.9 การอุทธรณ
ผูขอรับใบอนุญาต ผูไดรับใบอนุญาตผูแจงตาม มาตรา 39 ทวิ และผูไดรับคําสั่งจาก
เจาพนักงานทองถิ่นมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาพนักงานทองถิ่นได โดยทําเปนหนังสือและยื่นตอ
เจาพนักงานทองถิ่นผูออกคําสั่ง ภายใน 30 วันนับแตวันรับคําสั่ง
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดรับหนังสืออุทธรณแลวจะพิจารณาและมีคําวินิจฉัย
อุทธรณภายใน 60 วัน และจะแจงคําวินิจฉัยพรอมดวยเหตุผลใหผูอุทธรณและเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบ หากผูอุทธรณไมเห็นดวยกับ คําวินิจฉัยอุทธรณใหเสนอคดีตอศาลภายใน 30 วัน นับตั้งแต
วันที่ไดรับคําวินิจฉัยอุทธรณ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณหรือศาลไดมีคําวินิจฉัย หรือคําพิพากษาแลวเจาพนักงาน
ทองถิ่นตองถือปฏิบัติตามนั้น
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ ในเขตเทศบาล เขตองคการบริหารสวนตําบล หรือเขต
องคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ประกอบดวย
1) ผูวาราชการจังหวัด
เปนประธาน
2) อัยการจังหวัด
เปนกรรมการ
3) กรรมการอื่นอีกไมเกิน 6 คน ซึ่งกฎหมายกําหนดใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเปนผู
แตงตั้ง โดยในจํานวนนี้ใหมกี รรมการจากภาคเอกชนไมนอยกวา 2 คน เปนกรรมการ
4) โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เปนกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการฯ ตองไมเปนผูซึ่งปฏิบัติหนาที่ราชการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือสมาชิกสภาทองถิ่น

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

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

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

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

4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

22

กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล (ทีอ่ อกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดินหรือสําเนาสัญญา
เชาที่ดิน
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน
หนังสือยินยอมชิดเขตที่ดินตางเจาของ
สําเนาบัตรประชาชนและสําเนาทะเบียนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิตบิ ุคคล,
ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดนิ จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
โครงสรางอาคาร
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบงาน
สถาปตยกรรม
แผงผังบริเวณ แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ จํานวน 1 ชุด
รายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย กรณีอาคารตองมีระบบบําบัดน้ําเสีย
กรณีเปนอาคารสูง (ตัง้ แต 23 เมตร) หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองยืน่ แบบและ
เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
แบบและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ระบายอากาศ
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม
บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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16
17
18

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

1
2
3
4
5
6

7

8
9
10

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

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
24

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

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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

ยื่นสงเอกสารใหม
แจงใหจัดสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบถวน
ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง
แจงผูขอใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง (แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง / วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

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

26

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

(ในวันที่แจง)

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

ตรวจแบบยื่นแจง

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

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

(นายชาง / วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทําผิด
แบบก็แจงใหแกไข (มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ
ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41,
42 และ 43 แลวแตกรณี

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและมีหนังสือแจง
ผูยื่นแจงทราบการยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

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

คาน คสล.

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

คานเหล็ก

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-1 แสดงการเปลี่ยนโครงสรางของอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก
คอนกรีตอัดแรง หรือเหล็กโครงสรางรูปพรรณ

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

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-2 แสดงการเปลี่ยนสวนตางๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางของอาคาร
โดยใชวัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุชนิดอื่น
เปนการเพิ่มน้าํ หนักใหแกโครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3) เปลี่ ย นแปลง ต อเติม เพิ่ม ลด หรือ ขยายซึ่ งลัก ษณะขอบเขต แบบ รู ปทรง
สัด สว น น้ํา หนั ก เนื้อที่ สวนตางๆ ของอาคารที่ไ ม เ ปนโครงสร างของอาคาร ซึ่ ง เปนการเพิ่ม
น้ําหนักใหแกโครงสรางของอาคารสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10

โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

มีการตอเติมโครงสรางอาคาร
เขาขายดัดแปลงอาคาร

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

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

พื้นที่โครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

พื้นที่โครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-4 แสดงการลดหรือขยายเนื้อที่ของพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนือ้ ที่นอยลงหรือมากขึ้น
รวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

5) ลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5 ตารางเมตร
โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน

พื้นที่หลังคาอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

พื้นที่หลังคาอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-5 แสดงการลดหรือขยายเนื้อที่ของหลังคา
ใหมีเนื้อที่มากขึ้นรวมกันเกิน 5 ตารางเมตร โดยไมลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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6) ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ แตกตางจาก
แผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20

ระยะที่ตั้งอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

ระยะที่ตั้งอาคารที่กอสรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-6 แสดงระยะทีต่ ั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดิน หรือขอบเขตที่สาธารณะ
แตกตางจากแผนผังบริเวณตามที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 20
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7) สัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5

สัดสวนโครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

รูปที่ 3.3-7 ก แสดงสัดสวนโครงสรางของอาคาร แตกตางจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ
แบบแปลนที่ไดรับอนุญาตเกินรอยละ 5

สัดสวนโครงสรางอาคาร
ตามแบบขออนุญาต

สัดสวนโครงสรางอาคารที่สรางจริง
เขาขายดัดแปลงอาคาร

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

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

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุมัติใหดัดแปลง
อาคารตามมาตรา 21
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไข แบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

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

2. แผนผังแสดงรายละเอียดและระยะเวลาในการยื่นแจงความประสงคจะกอสราง
อาคารตามมาตรา 39 ทวิ
(เจาหนาที่รับเรื่อง)
(นายตรวจ)
รับการยื่นแจง
และเก็บคาธรรมเนียม

(ในวันที่แจง)

ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

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

(นายตรวจ)
ตรวจสอบโฉนดที่ดิน ตรวจสอบ
สถานที่สภาพสาธารณะ
ทําแผนผังบริเวณ แผนที่สังเขป
ไมเกิน 8 วัน

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ไมถูกตอง

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

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจ า หน า ที่ รั บ เรื่ อ งการยื่ น แจ ง ความประสงค ดั ด แปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่ ดั ด แปลงอาคารว า ไม ดั ด แปลงก อ นยื่ น แจ ง และอาคารที่ ยื่ น แจ ง ไม ขั ด ต อ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่ เพื่อลงเลขรับเรื่องตาม
มาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจงออกใบนัดตรวจสถานที่ดัดแปลงอาคาร (แบบอปท.6)
ในวันที่ยื่นแจง แลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนามใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิม จากนั้นเมื่อตรวจสอบสถานที่กอสรางตามวัน
เวลานัดแลว ใหนายตรวจจัดทําผังสังเขปที่ตั้งอาคาร แผนผังบริเวณ แนวเขตความกวางของถนน
สาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิม
ในบริเวณที่ยื่นแจงการตรวจสอบบริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวงผังเมืองรวม
ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบ
ภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่นคําขอ
ทราบผลการพิจารณาคําขอ
4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร จะตองมีแบบแปลนแผนผังบริเวณ รายการ
ประกอบแบบแปลนและรายการคํานวณเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดยแบบแปลน
สําหรับขออนุญาตดัดแปลงอาคารตองแสดงสวนที่มีอยูเดิม และสวนที่จะดัดแปลงใหชัดเจน
40
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3.4 การพิจารณาอนุญาตรื้อถอนอาคาร
1. ลักษณะอาคารที่ตองยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
1) อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะ นอยกวา
ความสูงของอาคาร
2) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นตอเจาพนักงานทองถิ่น
1. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
1
2

3
4
5
6

7
8

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

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

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหรื้อถอน
อาคารตามมาตรา 22
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม
ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร
ใหครบถวน

ไมครบถวน
ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

หมายเหตุ ในกรณี ที่ไ มตองพิจ ารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน
15 วัน

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

43

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

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

(ในวันที่แจง)

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

1 วัน

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจงฯ
ในวันที่แจง

ไมเกิน 3 วัน
ตรวจแบบยื่นแจงฯ

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

แจงผูยื่นแจง
แกไขใหถูกตอง

ไมถูกตอง

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจพิจารณาแบบ
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิน่
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพบการกระทํา
ผิดแบบก็แจงใหแกไข
(มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

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

3

4
5
6
7
8

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

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

1
2
3
4

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

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาตใหเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 21
ยื่นสงเอกสารใหม

รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ถูกตอง
ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร)
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

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

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

(นายตรวจ)
ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่

(ในวันที่แจง)

1 วัน

(นายชาง/วิศวกร)
ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการยื่นแจงฯ
ในวันที่แจง

ไมเกิน 3 วัน

ตรวจแบบยื่นแจงฯ
แจงผูยื่น
แกไขใหถูกตอง

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

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานสวนทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

เจาพนักงานทองถิน่ รับทราบและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ
การยื่นแจงตามมาตรา 39 ทวิ

ไมถูกตอง

ภายใน 120 วัน นับแตออก
ใบอนุญาตหากพลการ
กระทําผิดแบบก็แจงใหแกไข
(มาตรา 39 ตรี)

แกไขเอกสาร
และแบบ

ไมแกไขแบบ

ออกคําสั่งตามมาตรา 40,41
42 และ 43 แลวแตกรณี

หมายเหตุ - ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาลดขั้นตอนและอํานวยความสะดวกแกประชาชนตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 10793 ลงวันที่ 19 กันยายน 2546 เรื่องการลดขั้นตอน และระยะเวลา
การปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน กรณีขออนุญาตกอสรางอาคารจากเดิมภายใน 45 วัน ปรับลดเปนภายใน 30 วัน
- ในกรณีที่ไมตองพิจารณาสภาพสาธารณะหรือแบบแปลนใหม อาจดําเนินการอนุญาตไดภายใน 15 วัน
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ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาแบบ (กรณีเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ)
1. เจาหนาที่รับเรื่องการยื่นแจงความประสงคเคลื่อนยายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ
ตรวจสอบ เอกสารหลักฐานการยื่นแจงใหครบตามมาตรา 39 ทวิ และสงเรื่องใหนายตรวจทําการ
ตรวจสอบสถานที่เคลื่อนยายอาคารวาไมเคลื่อนยายอาคารกอนยื่นแจง และอาคารที่ยื่นแจงไมขัดตอ
กฎกระทรวงผังเมืองรวม จึงตรวจรับเอกสารได แลวสงเรื่องใหเจาหนาที่เพื่อลงเลขรับเรื่องตาม
มาตรา 39 ทวิ รับชําระคาธรรมเนียมการยื่นแจง ออกใบนัดตรวจสถานที่กอสราง ใบรับแจง (แบบ
อปท.6) ในวันที่ยื่นแจงแลวเสนอเจาพนักงานทองถิ่นลงนาม ใบรับแจงในทันที และสงนายตรวจ
ดําเนินการ
2. นายตรวจดําเนินการ เพื่อตรวจสอบ ดังนี้
2.1 ตรวจสอบโฉนดที่ดินอยูในแนวโครงการเวนคืนของหนวยงานหรือไม
2.2 ตรวจสอบใบอนุญาตอาคารเดิมที่จะทําการเคลื่อนยายอาคาร จากนั้นเมื่อตรวจสอบ
สถานที่ เ คลื่ อ นย า ยอาคารตามวั น เวลานั ด แล ว ให นายตรวจจั ดทํ าผั งสั งเขปที่ ตั้ งเดิ ม อาคารที่
เคลื่อนยายและที่ตั้งใหม แผนผังบริเวณแนวเขตความกวางถนนสาธารณะ หรือ คลองสาธารณะ
ระบบระบายน้ํา รายละเอียดอาคารขางเคียงและอาคารที่มีอยูเดิมในบริเวณที่ยื่นแจง การตรวจสอบ
บริเวณที่ยื่นแจงอยูในขอกําหนดของกฎกระทรวง ผังเมืองรวม ตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.
2518 โดยทําบันทึกรายงาน และรวมเรื่องสงใหผูพิจารณาแบบภายใน 8 วัน
3. ผู พิ จ ารณาแบบอาจเป น นายช า งหรื อ วิ ศ วกร 1 คน ทํ า การพิ จ ารณาแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณ เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของทั้งหมด เสนอความเห็น
พรอมเอกสารตอผูบังคับบัญชา ภายในกําหนดเวลา 10 วัน หรือภายในเวลาไมเกิน 15 วัน สําหรับ
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ
4. หัวหนาสวนโยธาหรือผูอํานวยการกองชางพิจารณาตรวจสอบใหความเห็น ภายใน
กําหนดเวลา 2 วัน
5. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น พิจารณาคําขอภายใน 5 วัน และแจงผูยื่น
คําขอทราบผลการพิจารณาคําขอ
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4. ลักษณะของแบบแปลนที่ถูกตองตามกฎหมาย
แบบแปลนที่ ข ออนุ ญ าตเคลื่ อ นย า ยอาคาร ต อ งมี แ บบแปลน แผนผั ง บริ เ วณ
รายการประกอบแบบแปลน รายการคํานวณเชนเดียวกันกับการขออนุญาตกอสรางอาคาร โดย
แบบแปลนสําหรับการขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร ตองแสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง
ตลอดจนความปลอดภั ยในการเคลื่ อนยายอาคาร ให มีรายละเอี ยดครบถวนตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) หมวด 4

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

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

53

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

2. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นพรอมการขออนุญาต

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ กรณีที่ตองขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
คําขออนุญาตดัดแปลง หรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ เพื่อการอื่น
(แบบ ข.4) จํานวน 5 ชุด
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
สําเนาโฉนดทีด่ ินขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา จํานวน 5 ชุด
หนังสือยินยอมของเจาของที่ดินที่ใหใชเปนที่จอดรถ หรือ สําเนาสัญญาเชาที่ดิน
(กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจผูขออนุญาต (กรณีผูขออนุญาตเปนเจาของที่ดิน)
หนังสือมอบอํานาจเจาของทีด่ ิน (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน)
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบคุ คล,ผูรับมอบ
อํานาจ,เจาของที่ดิน จํานวน 1 ชุด
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบและคํานวณ
(กรณีเปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมของผูออกแบบ
สถาปตยกรรม (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนที่จอดรถ)
หนังสือแสดงความยินยอมของวิศวกรผูควบคุมงาน (แบบ น.4)
หนังสือแสดงความยินยอมของสถาปนิกผูควบคุมงาน (แบบ น. 4)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด
รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อพรอมเลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ
ทุกหนา จํานวน 1 ชุด (กรณีที่เปนสิ่งที่สรางขึ้นเปนอาคารเพื่อใชเปนทีจ่ อดรถ)
สําเนาใบอนุญาตกอสรางอาคาร หรือดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยายอาคาร หรือ
เปลี่ยนการใชอาคาร
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3. ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบเอกสารและพิจารณาอนุญาต
1. แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตดัดแปลง หรือใช
ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเขา-ออกของรถ เพื่อการอื่น ตามมาตรา 34
รับเรื่องขออนุญาต
(เจาหนาที่รับคําขอ)
ยื่นสงเอกสารใหม

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ไมเกิน 1 วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
(นายตรวจ)
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

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

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

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

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

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

4.2 การตรวจพบการกอสรางอาคาร โดยมิไดรับอนุญาต
เมื่อมีการตรวจพบวามีการกอสราง ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารโดยมิไดรับอนุญาต นายชาง
หรือนายตรวจตองจัดทํารายงานการกระทําผิดตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นทันที เพื่อพิจารณา
เสนอให เ จา พนั ก งานทองถิ่ น ออกคําสั่ง ใหผูดํา เนินการกอสร า งระงั บการกอสร าง หรื อ แก ไ ข
เปลี่ยนแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แลวแตกรณี ซึ่งในรายงานตองระบุรายละเอียดเชนเดียวกันกับ
การรายงานผลอาคารที่กอสรางผิดจากแบบที่ไดรับอนุญาต โดยในการออกคําสั่งของเจาพนักงาน
ทองถิ่น (ตัวอยางดูภาคผนวก ข) สามารถแยกเปนกรณีไดดังนี้
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กรณีที่ 1 กรณีเปนอาคารที่สามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้
1) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาวและจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4)
3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนดแตตอง
ไม น อยกว า 30 วั น นั บจากวั นที่ มี คํ าสั่ งให ระงั บ ให เจ าของอาคารยื่ นคํ าขอรั บ
ใบอนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค.9)
4) หากมีการฝาฝน ไมยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงานทองถิ่น
ออกคํ าสั่ งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่ กํ า หนดแต ต อ งไม น อ ยกว า 30 วั น
นับแตวันครบกําหนดใหยื่นคําขออนุญาต หรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ ให
เจ าของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดํ าเนินการ รื้ อถอนอาคาร
ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15)
กรณีที่ 2 กรณีเปนอาคารที่สามารถแกไขและใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่ง
ดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ผูดําเนินการระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใช หรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค.4)
3) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 41 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง
ไมนอยกวา 30 วัน นับจากวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของอาคารแกไข และใหยื่น
คําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตามมาตรา 39 ทวิ (แบบฟอรมคําสั่ง ค. 10)
4) หากมีการฝาฝนไมแกไขและยื่นคําขออนุญาตหรือไมแจงใหถูกตอง ใหเจาพนักงาน
ทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวา 30 วัน
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นับแตวันครบกําหนดใหแกไขและใหยื่นคําขออนุญาตหรือดําเนินการแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อ
ถอนอาคาร ทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรมคําสั่ง ค.15)
กรณีที่ 3 กรณีเปนอาคารที่ไมสามารถยื่นคําขอรับใบอนุญาตได และไมสามารถแกไข
และยื่นคําขอรับใบอนุญาตได ใหออกคําสั่งดังนี้
1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 40 (1) ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน ใหระงับการกระทํานั้น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.3)
2) ออกคําสั่งเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา 40 (2) หามมิใหบุคคลใดใชหรือเขาไปใน
สวนใดๆ ของอาคาร หรือบริเวณที่มีการกระทําดังกลาว และจัดใหมีเครื่องหมาย
แสดงการห า มไว ใ นที่ เ ป ด เผยและเห็ น ได ง า ย ณ อาคารหรื อ บริ เ วณดั ง กล า ว
(แบบฟอรมคําสั่ง ค. 4)
3) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 42 ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตอง
ไมนอยกวา30 วัน นับแตวันที่มีคําสั่งใหระงับใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ผูควบคุมงาน หรือผูดําเนินการรื้อถอนอาคารทั้งหมดหรือบางสวน (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.7)
กรณีที่ 4 กรณีใชพื้นที่เพื่อเปนที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถ
กรณีที่ 4.1 กรณีเปนพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น ใหออกคําสั่งดังนี้
(1) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครองอาคาร
ระงับการใชพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นเพื่อการอื่น (แบบฟอรมคําสั่ง ค.20)
(2) เจาพนักงานทองถิ่นออกคําสั่งตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืน
สภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรมคําสั่ง ค.21)
กรณีที่ 4.2 กรณี เ ป น การดั ด แปลงพื้ น ที่ ห รื อ สิ่ ง ที่ ส ร า งขึ้ น เพื่ อ การอื่ น ให
ออกคําสั่งดังนี้
(1) พนักงานทองถิ่นออกคําสั่งเจาตามมาตรา 45 ใหเจาของหรือผูครอบครอง
อาคารระงับการดัดแปลงและใหดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่หรือ
สิ่งที่สรางขึ้นใหกลับคืนสภาพเดิมภายในระยะเวลาที่กําหนด (แบบฟอรม
คําสั่ง ค.21)
66

บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

4.3 การแจงชื่อผูควบคุมงาน
ตามกฎหมายควบคุมอาคารกําหนดไววา การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตองมีผูควบคุมงานอยูตลอดเวลา ดังนั้นเมื่อไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว
กอนเริ่มดําเนินการผูไดรับใบอนุญาตตองมีหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน วันเริ่มตน และวันสิ้นสุด
การดําเนินการตามที่ไดรับอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ พรอมทั้งแนบหนังสือแสดงความ
ยินยอมของผูควบคุมงานมาดวย (ตัวอยางดูภาคผนวก ก-2)
ผูควบคุมงานจะเปนบุคคลใดหรือเจาของอาคารก็ได แตถาอาคารนั้นเปนอาคารที่อยูใน
ประเภทที่กําหนดไวในกฎหมายวิชาชีพวิศวกรรม หรือกฎหมายวิชาชีพสถาปตยกรรมวาตองมี
วิศวกรควบคุมงาน หรือ สถาปนิกผูควบคุม ผูควบคุมงานของอาคารดังกลาวก็จะตองเปนวิศวกร
หรือสถาปนิก แลวแตกรณี (ดูภาคผนวก ค-8)
ทั้งนี้ การแจงชื่อผูควบคุมงานสามารถแจงขณะยื่นขออนุญาต ซึ่งจะระบุชื่อผูควบคุมงาน
ในใบอนุญาต หรือแจงชื่อผูควบคุมงานกอนเริ่มดําเนินการก็ได ซึ่งในกรณีแจงกอนเริ่มดําเนินการ
หนวยงานทองถิ่นจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต ใหผูไดรับใบอนุญาตทราบวา
ตองแจงชื่อผูควบคุมงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบกอนเริ่มดําเนินการ (ตัวอยางภาคผนวก ข)
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นในการแจงชื่อผูควบคุมงาน
เอกสารและหลักฐานที่ตองยืน่ ในการแจงชือ่ ผูควบคุมงาน
1
คํารองทั่วไปหรือหนังสือแจงชื่อผูควบคุมงาน
2
สําเนาใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณีทยี่ ังมิไดแจงชื่อผูควบคุมงาน
3
กรณีผูขออนุญาตเปนบุคคลธรรมดา
สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต
กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ชุด
พรอมสําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
4
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของวิศวกร
ผูควบคุมงาน
5
หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน ตามมาตรา 29 (แบบ น.4) ของ
สถาปนิกผูควบคุมงาน
บทที่ 4 มาตรฐานการตรวจและควบคุมอาคาร

67

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

2. ขั้นตอนการแจงชื่อผูควบคุมงานใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ
1) เมื่อผูไ ดรับอนุ ญาต มีคํารอ งหรือ หนังสือแจ งชื่อผู ควบคุ มงานมายังองคก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2) ตรวจสอบการดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ เคลื่อนยายอาคารวา
เริ่มดําเนินการกอนแจงชื่อผูควบคุมงานหรือไม พรอมรายงานผลวายังไม เริ่มดํ าเนินการหรือ
ดําเนินการไปแลวถึงขั้นตอนใด หากดําเนินการไปกอนแจงชื่อผูควบคุมงานถือเปนการกระทําทีผ่ ดิ
ไปจากเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต (ฝาฝนมาตรา 31) ใหแยกเรื่องแจงพนักงานสอบสวนดําเนินคดี
3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับเพื่อนําเสนอ เจาพนักงานทองถิ่น
รับทราบการแจงชื่อผูควบคุมงาน (ภาคผนวก ข)
4) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาตทราบ
การอนุญาตดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร ใหถูกตองตามแบบที่
ไดรับอนุญาตและปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 4
(พ.ศ. 2526) อาคารตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวก ข)

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

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

1
2
3
4

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

1
2
3
4

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

2. ขั้นตอนการดําเนินการใหเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
1) เมื่อผูไดรับอนุญาตไดมีหนังสือแจงขอเปลี่ยนผูควบคุมงานตาม (แบบ น.5, น.7
และ น.8) ถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหตรวจสอบเอกสารและหลักฐานใหครบถวน
2) ตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตวาดําเนินการถึงขั้นตอนใด พรอม
รายงานผล หากมีการกระทําที่ผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต ใหแยกเรื่องดําเนินการ เชนเดียวกัน
กับกรณีอาคารที่กอสราง ดัดแปลง หรือ เคลื่อนยายอาคารผิดไปจากแบบที่ไดรับอนุญาต
3) สรุปหนังสือผานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อนําเสนอเจาพนักงานทองถิ่น
รับทราบการขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน (ตัวอยางภาคผนวก ข)
70
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4) เมื่อเจาพนักงานทองถิ่นรับทราบแลว ตองมีหนังสือแจงผูไดรับอนุญาต
5) กรณีผูควบคุมงานคนเดิมไดแจงบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานไว และอาคาร
ไดหยุดการดําเนินการ ตอมาผูไดรับอนุญาตมีหนังสือแจงผูควบคุมงานคนใหม ใหมีหนังสือแจง
ใหดําเนินการตอได (ตัวอยางภาคผนวก ข)

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

3
4

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

6

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

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

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

4
5

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

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

ขนาดบรรจุไมนอยกวา

1. กาซคารบอนไดออกไซด
2. ผงเคมีแหง

4 กิโลกรัม
4 กิโลกรัม

4.9 การตรวจสอบสภาพอาคารตามาตรา 32 ทวิ
1. อาคารที่ตองจัดใหมีผูตรวจสอบอาคาร ไดแก
1) อาคารสูง อาคารขนาดใหญพิเศษ
2) อาคารชุมนุมคน
3) โรงมหรสพ
4) โรงแรม ที่มีจํานวนหองพักตั้งแต 80 หองขึ้นไป
5) สถานบริการ ที่มีพื้นที่ตั้งแต 200 ตารางเมตรขึ้นไป
6) อาคารชุดหรืออาคารอยูอาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
7) อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกวา 1 ชั้น และมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 5,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป
8) ปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดตั้งปาย ที่สูงจากพื้นดินตั้งแต 15 เมตรขึ้นไป
หรือมีพื้นที่ตั้งแต 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือปายที่ติดหรือตั้งบนหลังคา หรือดาดฟาของอาคาร
หรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคาร ที่มีพื้นที่ตั้งแต 25 ตารางเมตรขึ้นไป
2. คุณสมบัติของผูตรวจสอบมี 2 ลักษณะคือ
1) บุคคลธรรมดา
2) นิติบุคคล
3. หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไข ในการขอขึ้นทะเบียน
ผู ตรวจสอบตองขึ้น ทะเบี ย นตอ คณะกรรมการควบคุ ม อาคาร โดยต องมี สัญ ญา
ประกันภัยและกรมธรรมประกันภัยความรับผิดชอบ ตามกฎหมายที่เกิดจากการปฏิบัติงานของ
ผูตรวจสอบที่มีจํานวนเงินคุมครองไมนอยกวา 1,000,000 บาทตอครั้ง และไมนอยกวา 2,000,000 บาท
ตอป
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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 เพื่อเสนอตอพนักงานทองถิ่น ทุกป โดยตองเสนอภายใน 30 วัน กอนวันที่ใบรับรอง
การตรวจสอบอาคารฉบับเดิม จะมีอายุครบ 1 ป และเจาพนักงานทองถิ่น ตองพิจารณารายงานผล
การตรวจสอบสภาพอาคารและ แจงใหเจาของอาคารทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับรายงาน
และหากผลการตรวจสอบเป น ไปตามกฎหมายหรื อ ตามมาตรฐาน และมี ค วามปลอดภั ย ให
เจาพนักงานทองถิ่นออกใบรับรองการตรวจสอบอาคารภายใน 30 วัน
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บทที่ 5
มาตรฐานการควบคุมการใชอาคาร
5.1 อาคารประเภทควบคุมการใช
อาคารประเภทควบคุมการใช ตามมาตรา 32 และกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2527)
ไดแกอาคารดังตอไปนี้
1) อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล
2) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการคาหรือ
ธุรกิจ ตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
3) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการอุตสาหกรรม ที่ใชเครื่องจักรในการผลิตมีกําลังรวมกัน
หรือกําลังเทียบเทา ตั้งแต 5 แรงมาขึ้นไป
4) อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการการศึกษาที่มีพื้นที่สําหรับประกอบกิจการ เพื่อประโยชน
ในการใหการศึกษาตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
5) อาคารสําหรับใชเปนหอประชุม ที่มีพื้นที่ใชเปนที่ชุมนุมหรือประชุม ตั้งแต 300
ตารางเมตรขึ้นไป
6) อาคารสําหรับใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ ที่มีพื้นที่ใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการ
ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
อาคารประเภทควบคุมการใชดังกลาว เมื่อได รับอนุ ญาตให ก อสร าง ดัด แปลง หรื อ
เคลื่อนยายอาคาร หรือไดรับใบรับแจงตามาตรา 39 ทวิ และดําเนินการเสร็จแลวกอนจะเขาใชพื้นที่
อาคารตองแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ เพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการกอสร าง ดั ดแปลง หรือ เคลื่ อนยายอาคารนั้นและออกใบรับรองใหแ กผูไ ดรับ
ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหสามารถใชอาคารนั้นไดตามที่ไดรับใบอนุญาต
หรือตามที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ
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5.2 การออกใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
1. เอกสารและหลักฐานที่ตองยื่นเพื่อขอใบรับรอง

1
2
3

4

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

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

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

3
4
5

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

83

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

6

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จํานวน 5 ชุด

7

รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือชื่อ และเลขทะเบียนของผูออกแบบ จํานวน 1
ชุด (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารนี้ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก
บรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม)

8

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูออกแบบ และคํานวณ
โครงสรางอาคาร

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

ยื่นสงเอกสารใหม

ไมเกิน 1 วัน

แจงใหจัดสงเอกสาร ไมครบถวน
ใหครบถวน
ไมเกิน1วัน

ตรวจสอบเอกสารเบื้องตน
นายตรวจ
ครบถวน

ไมเกิน 1 วัน

สถานที่ตรวจสอบผังเมือง
ตรวจสอบสภาพสาธารณะ
ถูกตอง

แจงผูขอ
ใหแกไขแบบ
ใหถูกตอง
(แบบ ค.1)

ไมถูกตอง

ไมเกิน 8 วัน

ตรวจพิจารณาแบบ
(นายชาง/วิศวกร
ถูกตอง

ไมเกิน 15 วัน

เจาพนักงานทองถิ่น
(นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น)
เห็นชอบ

ไมเกิน 5 วัน

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

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

เจาพนักงานทองถิ่น

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

อุทธรณโดยผูท ี่ไมมีสิทธิ
อุทธรณเกินกําหนดเวลา
แจงผูอุทธรณและ
เจาพนักงาน
ทองถิ่นไมรับ
พิจารณา

ยื่นหนังสืออุทธรณภายใน
30 วัน นับแตวันรับทราบ
คําสั่ง
รวบรวมเอกสารหลักฐานให
ครบถวนแลวจัดสงพรอม
หนังสืออุทธรณภายใน 10 วัน

พิจารณาความ
ถูกตองของเอกสาร
ถูกตอง

เพิกถอนคําสั่ง

ไมถูกตอง

พิจารณา
วินิจฉัยคําสั่ง

แจงผล
ใหอุทธรณ
และ
เจาพนักงาน
ทองถิ่น

ถูกตอง
แจงผล

ยกอุทธรณ

รูปที่ 6-1 แสดงขั้นตอนการอุทธรณ
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บทที่ 6 การอุทธรณ

ภายใน 60 วัน

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

บทที่ 8
บทกําหนดโทษและขัน้ ตอนการดําเนินคดี
อาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
สําหรับการฝาฝนไมปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนด มีบทกําหนดโทษและขั้นตอนการ
ดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ทั้งนี้เพื่อใหองคกร
ปกครองส วนท องถิ่น ได ใช เ ปนแนวทางการปฏิบัติดานการควบคุ มอาคารเปนไปในแนวทาง
เดียวกันทั่วประเทศ

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

บทที่ 8 บทกําหนดโทษและขั้นตอนการดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
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ม.44 สั่งระงับ
การใชบงั คับ

ม.42 กรณีแกไขไมไดให
ออกคําสั่งรื้อถอน

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

ม.41 ออกคําสั่งใหยื่นขอ
อนุญาตใหถูกตอง

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

ม.49 ทวิ เมื่อสงสัยวาวิศวกรและสถาปนิกมีสว น
กระทําผิดก็ใหวิศวกรและสถาปนิกชี้แจง

บทกําหนดโทษ

ม.30 เมื่อมีการยกเลิกผูค วบคุมงาน (ระงับการกอสราง)
ตองแจงเจาหนาที่ และหามกอสรางจนกวาจะได
ผูควบคุมงานคนใหม

ม.38 ใหแสดงใบอนุญาต เมื่อเจาหนาที่เรียกตรวจ

ม.57,60 หามกอสรางในเขตเพลิงไหม

ม.52 หามกอสรางขณะอุทธรณ

ม.34 หามนําที่จอดรถยนตใชเพื่อการอื่น

ม.33 หามนําอาคารประเภททั่วไปมาใชประโยชนแบบ
อาคารประเภทควบคุมการใช

ม.32 หามใชอาคารประเภทควบคุมการใชเพือ่ การอืน่

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

ม.22 ขออนุญาตรือ้ ถอนอาคาร

ม.21 ขออนุญาตกอสรางดัดแปลงอาคาร

8.2 ขั้นตอนการดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

ปรับไมเกิน 10,000 บาท

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

ม.67

ม.70 อาคารพาณิชย
เพิ่มโทษเปน 2 เทา

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

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

ม.66

ม.65

มาตรฐานการควบคุมอาคาร

100 บทที่ 8 บทกําหนดโทษและขั้นตอนการดําเนินคดีอาคารที่กระทําความผิดพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

