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ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 5) 
พ.ศ. 2546 มาตรา 69/1 และประกอบกับมาตรา 52 และมาตรา 41 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส่วนราชการเมื่อได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรค ความยุ่งยาก  หรือปัญหาอ่ืนใดจากบุคคล
ใด โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควรให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป
ซึ่งการด าเนินการเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติราชการ อุปสรรคความยุ่งยาก หรือปัญหาต่างๆ องค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพระ จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานราชการ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทางเดียวกัน เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และอ านวยความสะดวกต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยรวบรวมแนว
ทางการด าเนินการและข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบึงพระบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ และเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนในท้องที่  
 เนื้อหาในคู่มือฉบับนี้ ได้ก าหนดแนวทาง ระยะเวลา วิธีการปฏิบัติงานในสภาพปัจจุบัน ของงานด้าง
โครงสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้ได้รับการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะเป็นคู่มือที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
สามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชน 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญในการจัดท าคู่มือ 
 เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร รวมทั้งลดปัญหาความซ้ าซ้อนและมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เห็นควรให้มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้มีความครับถ้วนและ
ถูกต้องมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงมีการจัดท า “คู่มือการปฏิบัติราชการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานองค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก” 
วัตถุประสงค ์
 การจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องมือที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการท างานทั้งระดับหัวหน้างานและ
ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการจัดท ารายละเอียดของการท างานในหน่วยงานนั้นๆ อย่างมีระบบและครบถ้วน 
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้หลายประการ เช่น การสอนงาน การตรวจสอบการท างาน การ ควบคุมงาน การ
ติดตามงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์กร  
ขอบเขต 
 การจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ อ าเภอเมือง
พิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยภารกิจที่ปฏิบัติและหน้าที่รับผิดชอบต่างๆภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบึงพระ ซึ่งแบ่งออกเป็น กลุ่มงานกองช่าง  
 ซึ่งขอบเขตของคู่มือ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นคู่มือในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 
ปฏิบัติงานได้ ถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน 
 กลุ่มงานกองช่าง 
 1. การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาต อาคาร โดยเริ่มตั้งแต่การ
รับเรื่องด าเนินการ ตรวจสอบ ออกใบอนุญาตหรืออกค าสั่งแก้ไข แจ้งผู้ยื่นขออนุญาต และบันทึกลงฐานข้อมูล 
กรอบแนวคิด 
 จังหวัดพิษณุโลก มีที่ตั้งเหมาะสมกับการเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือตอนล่าง มี
เครือข่ายเชื่อโยงกับภูมิภาคของประเทศหรือเรียกว่า อินโดจีน อีกทั้งยังมีศักยภาพด้านทรัพยากรการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายที่เป็นธรรมชาติทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลกมีนโยบายต้อ งการ
พัฒนาให้จังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองบริการที่หลากหลายและมีความปลอดภัยสูง รวมถึงการส่งเสริมความ
เข้มแข็งทางสังคม และความมั่นคงตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี สนับสนุนหมู่บ้านชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของบุคคลกรเพ่ือช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาในท้องที่/ชุมชนต่างๆ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ปลอดภัย โปร่งใส ใยชีวิตและทรัพย์สิน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ จึงจัดท าคู่มือการปฏิบัติราชการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลบึงพระ อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือให้เจ้าหน้าที่จะได้ใช้คู่มือปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง โปร่งใส รวดเร็ว ให้ประชาชนมีความพึงพอใจและมีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานแนวทางเดียวกัน
ทั้งองค์กร โดยมีกรอบแนวคิด ดังนี้ 

๑ 



 1. การยื่นขออนุญาต ต่างๆ มุ่งเน้นความรวดเร็วของการบริการและความพึงพอใจของประชาชน มี
ขั้นตอนการท างานที่ตรวจสอบได้ มีแนวทางเป็นไปในทางเดียวกัน 

ผู้รับบริการ ความต้องการ/ความคาดหวัง 

      ประชาชนและผู้ประกอบการ       ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความคาดหวัง 
      ประชาชนและผู้ประกอบการ 
 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ/จังหวัด
พิษณุโลก 

      ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความพึง
พอใจในการรับบริการ 
      สามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียม สามารถควบคุม 
ตรวจสอบและทราบจ านวนสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับการ
อนุญาต 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพของกระบวนการ ความคุ้มค่า 

      กฎหมายเอกสารอ้างอิง 
          - วิชาชีพวิศวกร 
          - สถาปนิกความคุม 
          - พรบ.ควบคุมอาคาร 
            - พรบ.การผังเมือง 
          - รักษาที่สาธารณะ ฯลฯ 

      ประชาชนมีความพึงพอใจ       ส า ม า ร ถ ค ว า ม คุ ม 
ตรวจสอบ และทราบจ านวน 
สิ่ งปลู กส ร้ า งที่ ไ ด้ รั บกา ร
อนุญาตในพ้ืนที่ 

 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ชื่อกระบวนงาน ข้อก าหนดที่ส าคัญ ตัวช้ีวัด 
1. การยื่นขออนุญาต ก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ต่ออายุ
ใบอนุญาตอาคาร 

- หลักฐานการขออนุญาตถูกต้อง
ครบถ้วนตามกฎหมาย 
- มีกระบวนงานและแผนงานที่
ชัดเจน 

- ร้ อ ย ล ะ  10 0  ข อ งผู้ ยื่ น ข อ
อนุญาต ที่เอกสารถูกต้องครบถ้วน 
ได้รับใบอนุญาตภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 
- ร้อยละ 80 ของประชาชน มี
ความพึงพอใจในการบริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

๒ 



ส่วนที่ 2 
กลุ่มงานกองช่าง 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 กลุ่มงานกองช่าง มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมบังคับการหรือ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การผังเมือง กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นและกฎหมายอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลได้รับมอบตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด ในฐานนะเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้ 
 1. การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคารและเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 21 
มาตรา 22 และมาตรา 39 ทวิ การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตตามมาตรา 35 การขอโอนใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปล รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 35 การขอโอนใบขออนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา 36 การสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผง
ผัง บริเวณแบบแปลนหรือรายการค านวณ ตามมาตรา 27 และการรับทราบรายการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงาน 
หรือ บอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงานตามมาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2535 , (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติการผั ง เมือง พ.ศ.  
 2518 กฎกระทรวงต่างๆ ที่ออกมาตามความพระราชบัญญัติความคุมอาคาร 
 2. ตรวจสอบความถูกต้องของการแจ้งขออนุญาต โดยแจ้งให้ค าแนะน าประชาชนในการกรอบ
รายละเอียดต่างๆ 
 3. ควบคุมการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคารให้ถูกต้องตามแผนผัง
บริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดไว้ในใบอนุญาต 
 4. ตรวจสอบด าเนินการกับผู้กระท าผิด หรือฝ่าฝืนพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไข
เ พ่ิมเติม (ฉบับที่  2 )  พ.ศ.  2535 , (ฉบับที่  3 ) พ.ศ.2543 พระราชบัญญัติการผั ง เมือง พ.ศ.  
 2518 ดังนี้ 
  4.1 การสั่งระงับการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร 
  4.2 การปฏิบัติการเคลื่อนย้ายอาคาร การสั่งห้ามใช้อาคาร การสั่งการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
อาคารและสั่งการให้รื้อถอนอาคาร 
  4.3 การร้องทุกข์ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบัญญัติฯ ในหน้าที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 5. ตรวจสอบและด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในกรณีการประกอบกิจการ หรือ การก่อสร้าง 
ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ที่เป็นการได้ประโยชน์ที่ดินที่ขัดกับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง 
 อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2543 
 อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนซึ่ง
บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และความหมายรวมถึง 

๓ 



  1. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนเพื่อให้เป็นที่ชุมนุนของประชาชน 
  2. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอเรือ รั่ว ก าแพง 
หรือประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับสาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
  3. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างข้ึนส าหรับติดตั้งป้าย 
  4. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือเป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถส าหรับอาคารที่
ก าหนดตามมาตรา 8(9) 
  5. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 อาคารตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518 
 อาคาร หมายความว่า อาคารตามกฎหมายว่าการควบคุมก่อสร้างอาคาร รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
หรือสิ่งอื่นใดท่ีวางบน ใต้ หรือผ่านเหนือพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า 
 อาคารดังต่อไปนี้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 32 มาตรา 
33 และมาตรา 34 ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  1. อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในราชการ หรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
  2. อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในการราชการหรือใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์ 
  3. อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใช้เพ่ือ
สาธารณประโยชน์ 
  4. โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพ่ือการศาสนา ซึ่งมีกฎหมายควบคุม
การก่อสร้างไว้โดยเฉพาะ 
  5. อาคารที่ท าการขององค์การระหว่างประเทศหรืออาคารที่ท าการของหน่วยงานที่ตั้งขึ้น
ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
  6. อาคารที่ท าการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
 การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากแผนผังบริเวณ แบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไขท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดไว้ใน
ใบอนุญาต ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  1. ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงแผนผังบริเวณ เว้นแต่ระยะที่ตั้งของอาคารถึงขอบเขตที่ดินหรือ
ขอบเขตที่สาธารณะผิดไปจากแผนผังบริเวณท่ีได้รับอนุญาตเกินร้อยละ 20 
  2. ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยาย ซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ หรือ
รูปทรงของโครงสร้างอาคาร 
  3. ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพ่ิม ลด หรือขยายซึ่งลักษณะ ขอบเขต แบบ รูปทรง 
สัดส่วน หรือเนื้อที่ของส่วนต่างๆ ของอาคารไม่เป็นไปตามโครงสร้างของอาคารอันเป็นการเพ่ิมน้ าหนักของ
โครงสร้าง 
 
 

๔ 



แผนผังกระบวนการ 
 เรื่อง การพิจารณาอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน ต่ออายุใบอนุญาตอาคาร 
จ านวน

วัน 
เจ้าพนักงาน/งานธุรการ กลุ่มงานกองช่าง นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล วิศวกรโยธา/สถาปนิก ผู้อ านวยการกองช่าง 

 
ทันที 

(1 วัน) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
*แล้วแต่

กรณี 
(ไม่เกิน3วัน) 

 

 

    

 
2 วัน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

1 วัน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 ระยะเวลาในการด าเนินการไม่เกิน 7 วัน  
 อัตราคาธรรมเนียม (พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522) 
  - ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  200 บาท 
  - ใบอนุญาตดัดแปลง   ฉบับละ  100 บาท 
  - ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  50 บาท 
  - ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย   ฉบับละ  50 บาท  
  - ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้   ฉบับละ  200 บาท 
  - ใบรับรองการตรวจสภาพอาคาร  ฉบับละ  100 บาท  

รับเรือ่งด าเนินการ สั่งการ 

ตรวจสอบ 

 รวบรวมและสรุปผล
การตรวจสอบ ตรวจสอบผล 

จบ 

ช าระค่าธรรมเนียม 

แจ้งผู้ย่ืนขออนุญาต 

ออกใบอนญุาต 

ลงนามใบอนุญาต 

เริ่ม 

๕ 



  - การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง 
หรือส าหรับส่วนที่มีการดัดแปลง ดังนี้ 
   (ก) อาคารซึ่งมีความสูงไม่เกินสามชั้นหรือไม่เกินสิบห้าเมตร 
        คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ    2 บาท 
   (ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือเกินสิบห้าเมตร 
        คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ    4 บาท
   (ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ าหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่ง 
        เกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตาราง 
        คิดตามพ้ืนที่ของพ้ืนอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ    4 บาท
   (ง) ป้าย คิดตามพ้ืนที่ของป้านโดยเอาส่วนกว้างที่สุด 
        คูณด้วยส่วนยาวที่สุด    ตารางเมตรละ    4 บาท 
   (จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรือท่อ 
        ระบายน้ า รั่วหรือก าแพง รวมทั้งประตูรั่ว 
        คิดตามความยาว    ตารางเมตรละ    1 บาท 
  ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป
ให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้าต่ ากว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖ 



แนวทางในการปฏิบัติ 
 การขออนุญาตก่อสร้าง ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
 ขั้นที่ 1 (ทันที) 
  ผู้ขออนุญาต ยื่นค าขอ พร้อมให้ผู้ขออนุญาตกรอบแบบ ข.1 โดยค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
และเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบค าขอ  
  1.1 เจ้าพนักงาน/งานธุรการ จัดล าดับการออกใบอนุญาตตามล าดับ การยื่นเรื่องตามความ
เป็นจริง จ าแนกตามล าดับก่อน-หลัง เรียงตามล าดับ ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร ให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
พร้อมทั้งออกใบรับเรื่องและลงทะเบียนรับ 
  1.2 เจ้าพนักงาน/งานธุรการเสนอเรื่องให้ผู้อ านวยการกองช่างทราบ และส่งเรื่องให้ วิศวกร
โยธา/สถาปนิก ด าเนินการต่อไป 
 ขั้นที่ 2 (*แล้วแต่กรณี หรือไม่เกิน 3 วัน) 
  พิจารณาตรวจสอบแบบและเอกสารในการอนุญาต 
  2.1 ตรวจสอบผังเมือง 
  2.2 ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งท าแผนผังบริเวณ 
 ขั้นที่ 3 (2 วัน) 
  3.1 หากแบบแปลนถูกต้องไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดผิด หรือขัดข้อบัญญัติ ให้พิมพ์ใบอนุญาต 
  3.2 หากแบบแปลนไม่ถูกต้อง และมีส่วนหนึ่งส่วนใดขัดข้อบัญญัติ ให้สั่งการแก้ไขแบบแปลน 
  3.3 เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ลงนาม 
 ขั้นที่ 4 (1 วัน) 
  แจ้งประชาชนผู้ยื่นขออนุญาตมารับทราบการแก้ไขแบบแปลนฯ ในกรณีแบบแปลไม่ครบถ้วน
สมบรูณ์ และกรณีแบบแปลนครบถ้วนสมบรูณ์ เมื่อพิมพ์ใบอนุญาตแล้ว โทรศัพท์แจ้งผู้ยื่นขออนุญาตมารับ
ใบอนุญาต พร้อมช าระค่าธรรมเนียม ต่อไป 
 วิธีด าเนินการการพิจารณาการตรวจแบบแปลน 
  การด าเนินการพิจารณาตรวจแบบแปลน เจ้าพนักงานต้องด าเนินการตรวจสอบแบบแปลน
ให้ถูกต้องตามหลัก ไม่มีส่วนใด ส่วนหนึ่งผิด หรือขัดต่อพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ และพระราชบัญญัติ
การผังเมืองฯ และการปฏิบัติของเจ้าพนักงานให้ยึดตามระเบียบ ข้อบังคับ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 ดังนี้ 
 นายช่าง นายตรวจ และผู้ตรวจสอบ 
 มาตรา 53 ให้นายช่างหรือนายตรวจมีอ านาจเข้าไปในบริเวณที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร เพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ และเพ่ือการนี้ให้
มีอ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างานใน
สถานที่นั้น 

๗ 



 มาตรา 54 เมื่อมีเหตุผลอันควรสงสัยว่าอาคารใดซึ่งได้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย
เสร็จแล้วนั้น ได้กระท าโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 32 มาตรา 33 มาตรา 34 หรือมีเหตุอาคารใดมี
ลักษณะตามมาตรา 46 ให้นายช่างมีอ านาจเข้าไปตรวจอาคารและบริเวณที่ตั้งอาคารนั้นได้และเพ่ือการนี้ให้มี
อ านาจสอบถามข้อเท็จจริงหรือสั่งการให้แสดงเอกสารหรือหลักฐานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องจากบุคคลที่อยู่หรือท างาน
ในสถานที่นั้น 
 มาตรา 55 ในการปฏิบัติการตามมาตรา 53 หรือมาตรา 54 นายช่างหรือนายตรวจต้องกระท าการ
ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้งถึงพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาท าการของสถานที่นั้น และในการนี้ให้นายช่างหรือ
ตรวจแสดงบัตรประจ าตัวเมื่อบุคคลที่เก่ียวข้องร้องขอ 
 มาตรา 55 ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดท าการตรวจสอบตามมาตรา 32 ทวิ เว้นแต่ผู้นั้นเป็นผู้ตรวจสอบตาม
พระบัญญัตินี ้
 มาตรา 55 ตรี ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบท าการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ โดยฝ่าฝืนบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ ให้น ามาตรา 49 
ทวิ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๘ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 
1. แบบฟอร์มค าขออนุญาต 
2.แบบแปลน แผนผังบริเวณ  จ านวน   2 ชุด 
3.รายการค านวณ (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ  
หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรส่วนใหญ่)  1 ชุด 
4.ส าเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ  
(กรณีเป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ) 
5. ส าเนาโฉนดที่ดิน /น.ส.3/ส.ค.   1  ชุด 
6.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที ่
เจ้าของอาคารไม่ได้เป็นเจ้าข 
องที่ดินที่อาคารนั้นตั้งอยู่) 
7. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
 (กรณีที่อาคารก่อสร้างชิดเขตที่ดินน้อยกว่า 50 เซนติเมตร)  
หรือใช้ผนงัร่วมกัน 
8.หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคาร (หรือหนังสือมอบ 
อ านาจกรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
9. ส าเนาแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และ 
ผู้มีอ านาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้ไม่เกิน  
หกเดือน 
10.หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการ 
ของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 

ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตต่างๆ มีดังน้ี 
 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตก่อสรา้ง        ฉบับละ 200 บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง          ฉบับละ 100 บาท 
3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 50 บาท 

 

 

4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 50 บาท 
5. ใบอนุญาตตรวจสอบอาคาร ฉบับละ 20

0 
บาท 

6. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ    20
0 

บาท 

7. ใบรับรอง ฉบับละ 10
0 

บาท 

8. ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 50 บาท 
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบับละ 20 บาท 
2. ใบอนุญาตดัดแปลง          ฉบับละ 10 บาท 
3. ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท 
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท 
ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนที่ของอาคาร) 
 - การตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลงอาคาร ให้
คิดค่าธรรมเนียมส าหรับการก่อสร้าง หรือส าหรับส่วนที่มีการ
ดัดแปลง ดังนี ้
 (ก) อาคารซึ่งมีความสูงไม่เกินสามช้ันหรือไม่เกินสิบห้า
เมตร คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ
  2 บาท 
 (ข) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือเกินสิบห้าเมตร คิดตาม
พื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  
 (ค) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื้นรับน้ าหนักบรรทุกช้ัน
ใดช้ันหนึ่ง เกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตาราง คิดตามพื้นที่ของพื้น
อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท  
 (ง) ป้าย คิดตามพื้นที่ของป้านโดยเอาส่วนกว้างที่สุดคูณ
ด้วยส่วนยาวที่สุด ตารางเมตรละ 4 บาท 
  (จ) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทาง
หรือท่อระบายน้ า รั่วหรือก าแพง คิดตามความยาวตารางเมตร 
ละ 1 บาท 
  

 

 

คู่มือแนะน าเกี่ยวกับ 
พรบ. ควบคุมอาคาร 

กองช่าง  อบต.บึงพระ 
อ.เมอืง จ.พิษณุโลก 

 
 

จัดท าโดย กองช่าง อบต.บึงพระ 
โทร. 055-287033 ต่อ 3 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ความส าคัญของกฎหมายควบคุมอาคาร 
 

 เนื ่องจากอาคารเป็นปัจจัยพื ้นฐานของคน  ดังนั ้น   
เมื่อประชากรของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจึงมีการก่อสร้าง “ อาคาร ”  
เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน  ซึ่งหากไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบของสังคม  
ในการควบคุม “อาคาร” แล้ว ความไม่สวยงาม  ความไร้ระเบียบ  
และปัญหาชุมชน ฯลฯ  ก็จะเกิดขึ้นและกฎเกณฑ์นั้นก็คือ   
“กฎหมายควบคุมอาคาร” นั่นเอง 

 

 

 

 

 

 

กฎหมายควบคุมอาคาร 
มีวัตถุประสงค์ที่จะควบคุมในเรื่อง ดังต่อไปน้ี 

1. การสถาปัตยกรรม  ความสวยงาม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง 

2. ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร 
3. ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยหรือผู้ที่เข้าไปใช้อาคาร 
4. การป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร 
5. การสาธารณสุข  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เช่น  การ

ถ่ายเทอากาศภายใน   การก าหนดให้น้ าทิ้งหรือน้ าเสียจาก
อาคารต้องผ่านระบบบ าบัดให้เป็นน้ าสะอาด  ก่อนระบายลง    
สู่ทางระบายน้ าสาธารณะ  เป็นต้น 

6. การอ านวยความสะดวกแก่การจราจร  เช่น  การก าหนดให้
อาคารบางชนิดต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์  เพื่อไม่ให้รถยนต์
ต้องจอดริมถนนซึ่งอาจกีดขวางการจราจร  เป็นต้น 

 
 

 

ขั้นตอนการขออนุญาต 
 

 
 

ใช้กฎหมายควบคุมอาคาร แล้วได้อะไร 
 
1. เพื่อให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน เช่น   
    ความปลอดภัยด้านอัคคีภยัด้านความ 
    มั่นคงแข็งแรงของอาคาร 

2. เพื่อความสะดวก สบายในการใช้สอย 
    อาคาร เช่น งานระบบประปา ไฟฟ้า 
    แสงสว่าง ขนาดห้องน้ า ขนาดห้องนอน 
    ขนาดบันได ที่จอดรถยนต ์เปน็ต้น 

3. เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี สิ่งแวดล้อมท่ีดี เช่น การระบายอากาศ  
    ระบบบ าบัดน้ าเสีย การควบคมุผลกระทบระหว่างการก่อสร้าง  
    (วัสดุตกหล่น ฝุ่นละออง) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

4. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เช่น ก าหนด 

   ระยะร่น ความสูง กฎหมายผังเมืองรวม เป็นต้น 

 

 

  
บทก ำหนดโทษบทก ำหนดโทษ  

           ผู้ที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยอาคาร  จะต้อง
ม ีโทษตามที่ บัญญัติ ไ ว้ ในมาตรา  65 ถึ งมาตรา  74 แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  แล้วแต่กรณี   เช่น  
ผู้ใดฝ่าฝืน   โดยกระท าการ  ก่อสร้าง  หรือใช้อาคารหรือเปลี่ยน
การใช้อาคาร  โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  ต้อง
ระวางโทษจ าคุก  ไม่เกิน 3 เดือน  หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับและหากอาคารที่ฝ่าฝืนนั้น   เป็นอาคารเพื่อการ
พานิชย  กรรม  อุตสาหกรรม   การศึกษา   สาธารณสุข  ฯลฯ    
ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่า  เป็นต้น 

 
 

“ร่วมใจกันพัฒนา ชาวประชามีสุข” 
 

 
 
 

ตอบข้อสงสัย  และสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 
ได้ที่ ส่วนกองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบึงพระ 

โทรศัพท์  055-287-033 ต่อ -3 
 

ยื่นเอกสาร 
(1-15นาที) 

นายตรวจ/นายช่าง/หัวหน้าส่วน 
ด าเนินการตรวจพิจารณาแบบแปลน 

(๓วัน) 

นายตรวจ/นายช่าง 
ด าเนินการตรวจแบบสถานที่ 

(๓วัน) 

นายช่าง/หัวหนา้ส่วน/ปลัด อบต. 
ให้ความเห็นลงนามในแบบแปลน 

(๒วัน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
อนุมัติ (๑วัน) 

ผู้ยื่นค าขอช าระค่าธรรมเนียม 
(๑วัน) 


