
 

เอกสารหลกัฐานท่ีใชใ้นการขออนุญาต  
(1) แผนท่ีสงัเขป, ผงับริเวณ, แบบแปลนอาคาร จ านวน 3 ชุด  

      (2) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  
      (3) ส าเนาทะเบียนบา้น  
      (4) ส าเนาหลกัฐานถือครองท่ีดิน เช่น โฉนดท่ีดิน / น.ส3ก. /  
ส.ค.1  
      (5) หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน  
 (กรณีเจา้ของ อาคารไม่ใช่เจา้ของท่ีดิน พร้อมเอกสารประกอบ)  
       (6) หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารชิดแนวเขตท่ีดิน               
(กรณีก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตท่ีดินนอ้ยกวา่ 0.50 เมตร 
พร้อมเอกสารประกอบ)  
       (7) หนงัสือมอบอ านาจใหด้ าเนินการแทน (กรณีเจา้ของ 
อาคารมอบใหผู้อ่ื้นมาด าเนินการแทนพร้อมเอกสารประกอบ)  
       (8) รายการค านวณโครงสร้าง (กรณีเป็นอาคารตามท่ี 
กฎกระทรวงก าหนด)  
       (9) หนงัสือรับรองรายการค านวณของวศิวกรและ 
สถาปนิกของผูอ้อกแบบ (พร้อมส าเนาใบประกอบวชิาชีพ)  
      (10) ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนและวตัถุ 
ประสงค(์กรณีผูข้ออนุญาตเป็นนิติบุคคล)  
   (11) เอกสารอ่ืนๆ 
(แลว้แต่กรณี)  
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

        ขั้นตอนการขออนุญาต  
(1)  ผูข้ออนุญาตเขียนค าร้อง(ในแบบฟอร์ม ข.1) พร้อมแนบ 
เอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งยืน่ตอ่เจา้หนา้ท่ีของ หน่วยงาน รับผิดชอบ  
(2)  เจา้หนา้ท่ีรับเร่ืองพร้อมตรวจดูเอกสารเบ้ืองตน้ เม่ือเห็นวา่ 
ถูกตอ้งครบถว้นใหล้งเลขท่ีรับไว ้ 
(3) แจง้นดัหมายผูข้ออนุญาตเพื่อท าการตรวจสถานท่ีขอ 
อนุญาตก่อสร้าง โดยตอ้งระบุวนั เวลา ใหช้ดัเจน  
(4) ในการตรวจสถานท่ีก่อสร้าง เป็นหนา้ท่ีของผูข้ออนุญาตท่ี 
จะตอ้งน าช้ีสถานท่ีและใหข้อ้มูลต่าง ๆแก่นายตรวจ 
โดยตอ้งตรวจสอบ 
แนวเขตท่ีดินขา้งเคียงและท่ีสาธารณประโยชน์โดยชอบใหถู้กตอ้ง  
(5) ท าการตรวจแบบแปลน รายงานประกอบแบบ รายการ 
ค านวณและเอกสารประกอบวา่ถูกตอ้งหรือไม่ หากถูกตอ้งใหค้  านวณ 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบและออกใบอนุญาต 
หากไม่ถูกตอ้งใหแ้จง้ผู ้ขออนุญาตท าการแกไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป  
(6) พิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตโดยตอ้งด าเนินการ 

ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีรับค าขอ  
 
*******************************************************  
 
              “บา้นเมืองจะมัน่คงสวยงาม  
                                   หากประชาชนปฏิบติัตามกฎหมาย”  
         
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประชาสมัพนัธ ์

 

การควบคมุอาคาร 

ตามพระราชบญัญติัควบคมุอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 
 

 

 

กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาสะแบง 

โทร.042-490-978 

 

 



 

เหตุผลของการบงัคบัใชก้ฎหมาย  
ประเทศไทยเคยมีพระราชบญัญติัควบคุมการก่อสร้าง  
อาคารเม่ือปี พ.ศ.2479 และมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2)  
ใน พ.ศ.2504 นอกจากน้ีก็ยงัมีพระราชบญัญติัควบคุมการ  
ก่อสร้างในเขตเพลิงไหม ้พ.ศ.2476 ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขเพ่ิมเติม  
(ฉบบัท่ี 2) ในพ.ศ.2496 แต่เน่ืองจากสภาพบา้นเรือนได ้ 
เจริญกา้วหนา้ มีการขยายตวัเพ่ิมมากข้ึน จึงมีการรวบรวม  
พระราชบญัญติัทั้งสองฉบบัเขา้เป็นฉบบัเดียวกนั เรียกวา่  
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ต่อมาในปี พ.ศ.2535  
ก็ไดแ้กไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2 ) และในปีพ.ศ. 2543 ก็ไดแ้กไ้ข 
เพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 3) อีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีก็เพ่ือ ประโยชน์ในดา้น 
                      - ความมัน่คงแขง็แรง  
                      - ความปลอดภยั 
                      - การป้องกนัอคัคีภยั  
                     - การสาธารณสุข  
                     - การรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  
                    - การผงัเมือง 
                    - การสถาปัตยกรรม  
                    - การอ านวยความสะดวกการจราจร  

การบงัคบัใชก้ฎหมายในต าบลนาสะแบง 
           อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 5 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราช 
อาณาจกัรไทยพทุธศกัราช 2550 และมาตรา 2 แห่งพระราชบญัญติั 
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ส าหรับ เขตทอ้งท่ีท่ีไดมี้การประกาศใหใ้ช ้
บงัคบัผงัเมืองรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองหรือเขตของทอ้งท่ี 
ท่ีไดเ้คยมีการประกาศดงักล่าวใหใ้ชพ้ระราชบญัญติัน้ีบงัคบัตามเขต 
ของผงัเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา  
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน 
เคล่ือนยา้ยและใชห้รือเปล่ียนการใชอ้าคาร  
       มาตรา 21 ผูใ้ดจะก่อสร้าง ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือแจง้ต่อเจา้พนกังาน 
ทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา 39 ทว ิ
ในกรณีท่ีเป็นการยืน่ค  าขอรับใบอนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาต 
พร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายในส่ีสิบหา้วนันบัแต่ 
วนัท่ีไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจ 
ออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา
ใหข้ยายเวลา ออกไปไดอี้กไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกิน 45 
วนัแต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้
อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้
นแลว้แต่กรณีในกรณีท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินออกใบอนุญาตหรือมีค าสั่
งไม่อนุญาตใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินแจง้ใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบโดย
ไม่ ชกัชา้  

บทก าหนดโทษ  
      ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง ร้ือถอน   เคล่ือน 
ยา้ยอาคารต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน     ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสาม 
เดือนหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรับและยงัตอ้งระวาง 
โทษอีกวนัละไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่ 
จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง  

 
อาคารท่ีตอ้งยืน่ค  าขอรับใบอนุญาต  

         ตึก บา้น เรือน โรง ร้าน แพ คลงัสินคา้ ส านกังาน และส่ิง 
ท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขา้อยู ่หรือเขา้ไปใชส้อยได ้และ 
หมายความรวมถึง  
          (1) อฒัจนัทร์หรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนหรืออยา่งอ่ืนเพ่ือใชเ้ป็นท่ี 
ชุมนุมของประชาชน  
            (2) เข่ือน สะพาน อุโมงค ์ทางหรือท่อระบายน ้ าอู่เรือ 
คานเรือ ท่าน ้ าท่าจอดเรือ ร้ัวก าแพงหรือประตูท่ีสร้างข้ึนติด 
ต่อหรือใกลเ้คียงกบัท่ีสาธารณะหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนใหบุ้คคล 
ทัว่ไปใชส้อย  
              (3) ป้ายหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนส าหรับติดหรือตั้งป้าย  
                         (ก) ท่ีติดหรือตั้งไวเ้หนือท่ีสาธารณะและมีขนาด 
เกินหน่ึงตารางเมตร หรือมีน ้ าหนกัรวมทั้งโครงสร้างเกินสิบ 
กิโลกรัม  
                         (ข) ท่ีติดหรือตั้งไวใ้นระยะห่างออกจากท่ี 
สาธารณะซ่ึงเม่ือวดัในทางราบแลว้ ระยะห่างจากท่ีสาธารณะมี 
นอ้ยกวา่ความสูงของป้ายนั้น เม่ือวดัจากพ้ืนดิน และมี ขนาด หรือ 
น ้ าหนกัเกินกวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
              (4) พ้ืนท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพ่ือใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบัรถ 
และทางเขา้ออกของรถส าหรับอาคารท่ีก าหนดตามมาตรา (8)  
                 (5) ส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  


