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ผู้ขออนุญาต 

(เจ้าของอาคาร / ตัวแทน) 
หลักฐานที่ต้องเตรียม 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน(เจ้าของอาคาร)  จ านวน 1     ฉบับ 

- ส าเนาบัตรประชาชน(เจ้าของอาคาร)  จ านวน 1     ฉบับ 

- ส าเนาโฉนดทีด่ิน/นส.3/สค.1  จ านวน 1     ฉบับ 

- แบบแปลนอาคาร    จ านวน 1     ฉบับ 

กองช่าง 

(เจ้าที่รับผดิชอบในการรับเรื่อง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร) 

- เจ้าหน้าท่ีตรวจเช็คความพร้อมของ เอกสาร 

- ตรวจสอบท่ีดินพื้นท่ี ท่ีจะก่อสร้างอาคารว่าตรงตามผังบริเวณหรือไม่ 

ปลัด อบต. 
ลงนามให้ความเห็นชอบ 

นายก อบต. 
(เจ้าพนักงานท้องถิ่น) 

ลงนามอนุญาต 

แจ้งเจ้าของอาคารให้จ่ายค่า
ใบอนุญาตและค่าตรวจแบบ 

กองคลัง 

จนท.จัดเก็บรายได ้

ออกใบเสร็จค่าใบอนุญาต/ค่าตรวจแบบ 

ผู้ขออนุญาต 

(จ้าของอาคาร/ตัวแทน) 

เอกสารที่ต้องให้คืนผู้ขออนุญาต 
- แบบแปลน 1 ชุด 
- ใบเสร็จรับเงิน 
- หนังสือยินยอม กรณเีจ้าของ
ที่ดินไม่ใช้เจ้าของอาคาร 



การขอใบอนุญาตก่อสร้าง 
1. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้ 

- ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขออนุญาตและเจ้าของที่ดินอย่างละ 1 ชุด 
- ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต และเจ้าของที่ดินอย่างละ 1 ชุด 
- แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบอย่างละ 5 ชุด 
- ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้าง จ านวน 2 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อื่นๆ) 
- ส าเนาหนังสือรับรองทะเบียนบริษัท วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลที่ขออนุญาต

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  
2. การเตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้องเฉพาะเรื่อง 

- หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของที่ดิน) 
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดผนัง (กรณีใช้ผนังร่วมกัน) 
- หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข้างเคียง) 
- หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตาม ม. 29 
- หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว (กรณี

อยู่ในข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ. วิชาชพีสถาปัตยกรรม) 
- รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่ หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
- แบบระบบบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออ่ืนๆ ) 
- หนังสือแสดงว่าคณะกรรมการควบคุมการจัดสรรที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
- แผนผังโครงการจัดสรรที่ดินแล้ว (กรณีอาคารเข้าข่ายการจัดสรรที่ดิน) เตรียมแบบและ

ใบอนุญาตเดิมที่ได้รับจากอบต.ต าบลเกาะสะบ้าจ านวน 1 ชุด (กรณีดัดแปลงอาคาร, ต่อเติม
หรือต่ออายุใบอนุญาต)  

3. การพิจารณา 
- ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนอบต. อาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไข

เปลี่ยนแปลงผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณท่ีได้ยื่นให้
ไว้ถูกต้อง และเป็นไปตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2498 และ แก้ไขเพ่ิมเติมตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 5 (พ.ศ. 2521) ออกตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2479 และพ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 
2535 และกฎกระทรวงฉบับที่ 55 พ.ศ. 2543 ออกตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

- อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่าง ท าการตรวจสอบเพื่อ
ขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อ่ืนใช้  

 
 
 



4. ระยะเวลาในการพิจารณา ในกรณีทั่วไป 
- อาคารพักอาศัย ไม่เกิน 2 ชั้น ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 14 วัน 
- อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 29 

วัน 
- ยกเว้นในกรณีที่มีข้อขัดข้องจะใช้เวลาพิจารณาตามท่ีได้ก าหนดไว้ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร  

5. ค าแนะน าในการขอรับอนุญาตเกี่ยวกับอาคาร (ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 พ.ศ. 2528) 
1. ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบเอกสารเกี่ยวกับแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ

แปลนจ านวน 5 ชุดพร้อมกับค าขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการค านวณ จ านวน 1 ชุด 

2. เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ
แปลนและรายการค านวณ (ถ้ามี) ถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้ 

3. อาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ท าการก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครอง
อาคารยื่นค าขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

4. ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะใช้อาคารเพ่ือกิจการประเภทควบคุมการใช้ จะเปลี่ยนการใช้
อาคาร ให้ยื่นค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารนั้น 

5. ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถเพ่ือการอ่ืนและก่อสร้างที่จอดรถ
แทนของเดิมให้ยื่นค าขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 

6. ผู้ใดรับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ให้ยื่นค าขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ 

7.ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกท าลายหรือช ารุด ให้ยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบถึงการสูญ
หาย 

8. ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ใดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บุคคลอื่น ให้ยื่นค าขอ
อนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเมื่อเห็นเป็นการสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกหนังสือแจ้ง
อนุญาตให้โอนใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอโอนใบอนุญาตได้ 

9. แผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณ ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ 
ส าเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึก และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
     - มาตราส่วนให้ใช้เมตริก 
     - แผนผังบริเวณ ให้ใช้มาตราเมตริก 
     - แสดงขอบนอกของอาคารที่ขออนุญาตถึงขอบเขตของที่ดินทุกด้าน 
     - ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว และอาคารที่ขออนุญาตในขอบเขตของที่ดิน 
     - ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครื่องหมายทิศ 
     - ให้แสดงทางระบายน้ าออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ าสาธารณะพร้อมทั้งแสดง

เครื่องหมายชี้ทิศทางน้ าไหลและส่วนลาด 



     - แสดงระดับของพ้ืนชั้นล่างของอาคารและความสัมพันธ์กับระดับทางหรือถนนสาธารณะที่
ใกล้ที่สุดและระดับพ้ืนดิน 

     - ให้แสดงแผนผังบริเวณที่จะท าการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยู่ในที่ใหม่ให้ชัดเจน 
     - แบบแปลน ให้ใช้มาตราส่วยไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้องแสดงแปลนพ้ืน รูปด้าน (ไม่

น้อยกว่า 2 ด้าน) รูปตัดขวางรูปตัดทางยาว ผังคานรับพ้ืนชั้นต่างๆ และผังฐานรากของ
อาคาร พร้อมด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

     - แบบแปลน ต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอที่จะพิจารณาตามกฎหมาย 
     - แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารที่จะก่อสร้างให้ชัดเจน 
     - แบบแปลนส าหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนที่มีอยู่เดิมและส่วนที่จะดัดแปลงให้

ชัดเจน 
     - แบบแปลนส าหรับการรื้อถอนอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ตลอดจนความปลอดภัยใน

การรื้อถอนอาคาร 
     - แบบแปลนส าหรับการเคลื่อนย้ายอาคาร ให้แสดงขั้นตอน วิธีการ ความมั่นคงแข็งแรง 

ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร ส าหรับอาคารที่มีรูปตัดทางขวางหรือ
รูปตัดทางยาวของอาคาร มีความกว้าง ความยาว หรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลน
จะใช้มาตราเล็กกว่า 1 ใน 100 ก็ได้ แต่ต้องไม่เล็กกว่า 1 ใน 250 

     - แบบแปลนส าหรับการเปลี่ยนการใช้อาคาร ให้แสดงส่วนที่ใช้อยู่เดิม และส่วนที่จะเปลี่ยน
การใช้ใหม่ให้ชัดเจน 

     - รายการประกอบแบบแปลน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ
ตลอดจนวิธีปฏิบัติ หรือวิธีการส าหรับการก่อสร้างอาคาร 

     - รายการค านวณให้แสดงวิธีการตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
10. ผู้รับผิดชอบงานออกแบบหรือผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อม

กับเขียนชื่อตัวบรรจงที่อยู่พร้อมกับคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบดังกล่าวไว้ในแผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบแบบแปลน และรายการค านวณแต่ละชุดด้วย ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมหรือวิศวกรรมควบคุม ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ด้วย  

6. ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
     - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
     - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท 
     - ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท 
     - ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนรับรอง ฉบับละ 5 บาท 
ค่าธรรมการต่ออายุใบอนุญาต 



     - ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท 
     - ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
     - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
     - อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตรม.ละ 50 สตางค์ 
     - ชั้นไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตรม. ละ 2 บาท 
     - อาคารสูงเกิน 3 ชั้น สูงเกิน 15 เมตร ตรม. ละ 4 บาท 
     - ป้าย ตรม. ละ 4 บาท 
7. บทก าหนดโทษ 

1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากอบต. หรือ
ผู้ใดก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอน อาคารให้ผิดไปจากท่ีได้รับอนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเจ้า
พนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาตต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 
60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

2. ผู้ใดได้รับค าสั่งจากอบต.ฯ และฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษปรับตามข้อ 1 
แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน 

3. ถ้าเป็นการกระท าเกี่ยวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือสาธารณสุข 
หรือเป็นการกระท าในทางการค้า เพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจ าหน่าย โดยมีค่าตอบแทน
ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็นสิบเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ ส าหรับ
ความผิดนั้นๆ หรือท้ังจ าทั้งปรับ 

4. การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจ าต้องได้รับอนุญาตนั้นมีก าหนดดังต่อไปนี้ 
     - ขยายพ้ืนชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 5 ตารางเมตร 
     - เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อที่มากขึ้นกว่าเดิม 
     - เพ่ิม ลดจ านวน หรือเปลี่ยนเสา คาน บันใด และผนัง  


