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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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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
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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
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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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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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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

36

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
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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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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

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร
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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
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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
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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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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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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กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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
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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
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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
56

บทที่ 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย

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
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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 3 มาตรฐานการอนุญาตกอสรางอาคาร

