คูมือแนะนําการขออนุญาต
เกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสราง

ขอแนะนําสําหรับการดําเนินการเกี่ยวกับอาคารซึ่งตองขออนุญาต
ในเขตเทศบาลเมือง
ความหมายของคําวา “อาคาร” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
1. ตึก บานเรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สํานักงานหรือสิ่งกอสรางอื่นใดซึ่งบุคคลอาจเขาอยูไดหรือเขาใชสอยได
2. อัฒจันทร หรือสิ่งกอสรางอันเปนที่ชุมชนของประชาชน
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค ทางหรือทอระบายน้ํา อูเรือ คานเรือ ทาน้ํา ทาจอดเรือ รั้วกําแพง หรือประตูที่สรางขึ้นซึ่งติดตอกับที่
สาธารณะ หรือสรางใหบุคคลทั่วไปใชสอย
4. ปายที่ติดตั้งไวเหนือที่สาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักเกินสิบกิโลกรัม กับปายที่ติดตั้งหางที่
สาธารณะนอยกวาความสูงของปายนั้นและมีขนาดเกินครึ่งตารางเมตร หรือมีน้ําหนักเกินสิบกิโลกรัม รวมทั้งปายที่สรางขึ้นสําหรับติด
หรือตั้งปายที่สวนตาง ๆ ของอาคารหรือหลังคา
5. พื้นที่หรือสิ่งที่สรางขึ้น เพื่อจอดรถยนต กลับรถยนต และทางเขาออก รถยนต
6. สิ่งกอสรางขึ้นอยางอื่น ที่กําหนดตามกฎกระทรวง
ลักษณะของการดําเนินการที่เกี่ยวของอับอาคารซึ่งตองขออนุญาต (ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร)
1. การปลูกสรางอาคารขึ้นใหมลวน
2. การเปลี่ยน การตอเติม การลดหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ซึ่งเพิ่มน้ําหนักแกอาคารนั้น หรือขยายเนื้อที่มากขึ้น หรือ
ลดลง
ดังนี้
2.1 การลดหรือเพิ่มขนาดพื้นชั้นหนึ่งชั้นใด ใหมีเนื้อที่นอยลงหรือเพิ่มขึ้นตั้งแต 6 ตารางเมตรขึ้นไป
2.2 เปลี่ยนหรือขยายหลังคาหรือลดหลังคาใหปกคลุมเนื้อที่มากกวาเดิมหรือนอยกวาเดิม ตั้งแตหกตารางเมตรขึ้น
ไป
2.3 เปลี่ยนสวนตาง ๆ ของอาคารที่ไมเปนโครงสรางอาคาร โดยเพิ่มน้ําหนักใหแก
โครงสรางของอาคารเดิมสวนหนึ่งสวนใดเกินรอยละ 10
2.4 การเปลี่ยนโครงสรางอาคารที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง
หรือเหล็กรูปพรรณ
2.5 การดัดแปลงอาคารซึ่งเปนการกระทําใหลดหรือเพิ่มจํานวนเสาหรือคาน
3. การรื้อถอนอาคารมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 การรื้อถอนอาคารทั้งหมด

3.2 การรื้อถอนสวนตาง ๆ ของโครงสรางอาคาร ยกเวนพื้นคอนกรีตเสริม เหล็กชั้นลางของอาคารโดยการรื้อถอนอาคารที่
เขาขายตองขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ดังนี้
(ก) อาคารที่มีสวนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ
อาคาร
(ข) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่น หรือที่สาธารณะนอยกวา 2 เมตร
4. การเคลื่อนยายอาคาร
ลักษณะการปลูกสรางอาคารที่ไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาต แตตองแจงใหทราบเพื่อทําการ
ตรวจสอบ
1. อาคารที่สรางขึ้นใหม ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ของหนวยราชการหรือองคกรของรัฐ
2. อาคารที่สรางขึ้นใหม ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว เพื่อใชในกิจการที่เกี่ยวกับศาสนา
3. อาอาคารที่สรางขึ้นใหม ตอเติม หรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแลว ขององคการ ระหวางประเทศ สถานฑูต
ลักษณะของอาคารที่ตองขออนุญาตใชอาคาร
เมื่อไดรับใบอนุญาตปลูกสรางอาคารแลว และทําการกอสรางอาคารเสร็จเรียบรอยแลว อาคารดังตอไปนี้จะเขาไปใชสอย
อาคารเลยไมได ตองทําการยื่นขออนุญาตใชอาคารอีก คือ
1. อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการพาณิชยกรรม ที่มีพื้นที่ตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
2. อาคารสําหรับใชกิจการอุตสาหกรรมที่ใชเครื่องจักรในการผลิตมีกําลังตั้งแต 5 แรงมา ขึ้นไป
3. อาคารสําหรับใชเพื่อกิจการการศึกษาที่มีพื้นที่ตั้งแต 80 ตารางเมตรขึ้นไป
4. อาคารสําหรับใชเปนหอประชุมที่มีพื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
5. อาคารสําหรับใชเปนสํานักงานหรือที่ทําการที่มี่พื้นที่ตั้งแต 300 ตารางเมตรขึ้นไป
6. อาคารคลังสินคา โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาลหรืออาคารพิเศษ

สถานที่ติดตอขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
การยื่นแบบขออนุญาตปลูกสรางอาคารในเขตเทศบาลเมือง สามารถติดตอขอยื่นแบบแปลนไดที่ ฝายแบบแผนและ
กอสราง กองชาง สํานักงานเทศบาลเมือง
เอกสารประกอบการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร
1. คํารองขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ตามแบบฟอรม ข.1
2. แผนผังแบบกอสรางและรายการกอสราง อยางละ 5 ชุด
3. การปลูกสรางอาคารในเขตที่ดินของตนเองจะตองมีสําเนาภาพถายโฉนดที่ดินขนาดเทากับตนฉบับจริง เจาของที่ดินเปนผู
รับรองภาพถายถูกตอง จํานวน 2 ชุด
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต และของเจาของที่ดินพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง จํานวน 2 ชุด
5. กรณีผูขออนุญาตเปนนิติบุคคล ใหมีสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่ง
แสดงวัตถุประสงคแจงผูมีอํานาจลงนามรับรองสําเนา จํานวน 1 ชุด
6. ถาปลูกสรางอาคารในที่ดินของบุคคลอื่น จะตองมีหลักฐานการยินยอมอนุญาตใหปลูกสรางอาคารจากเจาของที่ดินมาแสดง
โดยระบุขอบเขตของที่ดินที่ยินยอมใหปลูกสรางอาคารตามแบบหนังสือรับรองใหทําการปลูกสรางอาคารในที่ดิน พรอมดวยสําเนา
ภาพถายโฉนดที่ดินซึ่งเจาของที่ดิน เปนผูรับรองภาพถายถูกตอง หรือใชสัญญาเชาซื้อที่ดินที่ไดจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ โดย
สัญญาเชามีขอความระบุไดสาระสําคัญ“ผูใหเชายินยอมใหผูเชาปลูกสรางอาคารในที่ดินที่เชา” ซึ่งเจาของที่ดินหรือผูเชาเปนผูรับรองวา
สัญญาเชายังมีผลผูกพันกันอยู พรอมสําเนาภาพถายโฉนดที่ดิน และสารบัญการจดทะเบียนซึ่งเจาพนักงานเจาหนาที่รับรองถูกตอง
7. ถาเปนหรือสวนหนึ่งสวนใดของอาคารเปนคอนกรีตเสริมเหล็กวัตถุถาวรหรือทนไฟเปนสวนใหญอาคารสาธารณะหรืออาคาร
พิเศษ ตองมีรายการคํานวณโครงสราง 1 ชุด
8. ถาเปนอาคารที่อยูในขายควบคุม ตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม จะตองมีหนังสือรับรองการออกแบบและควบคุมงานตาม
แบบฟอรมของเทศบาลฯ จากผูประกอบวิชาชีพพรอมรูปถายใบประกอบวิชาชีพ ซึ่งวิศวกรรับรองภาพถายถูกตอง
9. ถาเปนอาคารที่อยูในขายควบคุม ตาม พ.ร.บ.วิชาชีพสถาปตยกรรม จะตองมีหนังสือรับรองการออกแบบและควบคุมงานตาม
แบบฟอรมของเทศบาลฯ จากผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมพรอมรูปถายใบประกอบวิชาชีพซึ่งสถาปนิกรับรองภาพถาย
ถูกตอง
10. ในกรณีที่ผูยื่นขออนุญาตมิใชเจาของอาคาร ตองมีหลักฐานการมอบอํานาจตามแบบฟอรมของเทศบาลฯจากเจาของอาคาร
พรอมทั้งปดอากรแสตมปใหถูกตอง
11. ในกรณีอาคารอยูในขายตองแสดงรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสีย เชนโรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม สถานบริการ
โรงพยาบาล ตลาดสด ภัตตาคาร อาคารชุดหอพัก อาคารที่ไดรับอนุญาตใหจัดสรรที่ดิน อาคารที่ทําการ หางสรรพสินคา ศูนยการคา
สถานศึกษา อาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ใหยื่นรายการคํานวณระบบบําบัดน้ําเสียจํานวน 1 ชุด

การขออนุญาตปลูกสรางอาคารตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคารนั้น ยังตองปฏิบัติตามกฎหมายอื่นดวย ดังนี้
1. ในกรณีที่อาคารที่จะขออนุญาตอยูในเขตผังรวมเมือง จะตองปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองดวย ในดานการใชประโยชนที่ดิน
เพื่อวัตถุประสงค ในการพัฒนาและดํารงรักษาเมือง
2. ในกรณีที่อาคารที่จะขออนุญาตอยูในเขตควบคุม เรื่องกําหนดเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามประกาสกระทรวง
คมนาคม ซึ่งออกตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศก็ตองปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวดวย
3. ในกรณีที่กอสรางอาคารลวงล้ําลําน้ํา ตองปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทยโดยขออนุญาตปลูกสรางสิ่งลวงล้ําลํา
น้ําใหยื่น ณ กรมเจาทา หรือยื่นที่สํานักงานเจาทาภูมิภาค
4. กฎหมายอื่น ๆ เชน พ.ร.บ.หอพัก , พ.ร.บ.โรงแรม,พ.ร.บ.โรงงาน ฯลฯ

รายละเอียดประกอบการเขียนแบบ เพื่อยื่นขออนุญาตปลูกสรางอาคาร

1. มาตรฐาน ขนาด น้ําหนัก ระยะ และหนวยการคํานวณตาง ๆ แบบกอสราง รายการกอสรางหรือรายการคํานวณนั้นใช
มาตราเมตริก
2. แผนผัง
2.1 ใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 500
2.2 แสดงขอบเขตที่ดิน และบริเวณติดตอพรอมเครื่องหมายทิศ
2.3 แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตปลูกสรางที่มีอยูแลว (ถามี)
2.4 แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตปลูกสรางพรอมทั้งขนาด ที่ดิน และระยะหางน้ําดวยวิธีอื่น พรอมทั้งแสดง
ทิศทางสวนลาดน้ําไหล
2.5 แสดงทางระบายน้ําออกจากอาคารจนถึงทางระบายน้ําทางสาธารณะหรือวิธีระบายน้ําดวยวิธีอื่น พรอมทั้งแสดง
ทิศทางสวนลาดน้ําไหล
2.6 แสดงทางสาธารณะที่ติดตอกับที่ดินที่ปลูกสราง พรอมสถานที่ใกลเคียง
2.7 แสดงระดับพื้นชั้นลางของอาคารสัมพันธระดับพื้นดิน หรือถนนสาธารณะ
3. แบบกอสราง
3.1 ใหใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ใน 100 แตถาอาคารที่ความกวาง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตรตองใช
มาตราสวนเล็กกวา 1 ใน 100 ก็ได แตตองไมเล็กกวา 1 ใน 250
3.2 แสดงรูปดานไมนอยกวาสองดาน พรอมรูปตัดทางขวาง และทางยาว
3.3 แสดงแปลนมาตรฐานรากอาคาร และแปลนพื้นอาคารชั้นตาง ๆ พรอมทั้งแปลนโครงสรางชั้นตาง ๆ
3.4 แสดงรายละเอียดสําคัญ ขนาด และวัสดุกอสราง
3.5 แสดงประโยชนการใชสอยตาง ๆ ของอาคารอยางชัดเจน
3.6 แบบกอสรางตอเติมตองแสดงของเดิมนั้นดวย
4. แผนผัง แบบกอสราง และรายการกอสราง ใหลงรายมือชื่อและใหระบุสํานักงานหรือที่อยูพรอมทั้งคุณวุฒิของผูจัดทํานั้น
ดวย
บทกําหนดโทษ
ฐานความผิด
1. ผูใดจะกอสรางอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น มิฉะนั้นมีความผิดตาม
ขอ ก,ข และ ค
2. ผูใดจะรื้อถอนอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น มิฉะนั้นมีความผิดตามขอ ก วรรค 1
3. ผูใดจัดใหมีหรือดําเนินการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารใหผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน ที่ไดรับ
อนุญาต มีความผิดตามขอ ก และ ค เวนแตไดยื่นคําขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นใหทําการแกไขเปลี่ยนแปลง
ได
4. เจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช ไดใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารนั้นเพื่อกิจการอื่นนอกจากที่
ระบุไวในใบอนุญาต และเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใช หรือยินยอมใหใชอาคารดังกลาว เพื่อ
กิจการประเภทควบคุมการใชมีความผิดตาม ขอ ก ,ช,ค และ ก วรรค 1 ตามลําดับ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โทษความผิด
(ก) ผูฝาฝนตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตาม
วรรคหนึ่งแลว หากยังฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน 1 หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะ
ปฏิบัติใหถูกตอง
(ข) ผูใดไดรับคําสั่งจากเจาพนักงานทองถิ่นแลว ยังทําการฝาฝนคําสั่งอีก ตามขอ 1 และ 4 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งปรับนอกจากตองระวางโทษตามวรรคหนึ่งแลว ผูฝาฝนยังตองระวางโทษปรับอีกวันละไมเกิน 3
หมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังฝาฝนหรือจนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง
(ค) ถากระทําความผิดตาม พ.ร.บ.นี้ เปนการกระทําอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรมอุตสาหกรรม การศึกษา การ
สาธารณสุข เปนการกระทําในทางการคาใหเชา ใหเชาซื้อ ขาย หรือจําหนายโดยมีคาตอบแทนซึ่งอาคารใดผูกระทําตองระวางโทษเปน
สองเทาของโทษที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ
การใหบริการดานอื่น ๆ
1. การรับแจงเรื่องไฟฟาสาธารณะ ไฟจราจร ชํารุด
2. การรับแจงเรื่องถนนในเขตเทศบาลชํารุด

