
 

 

 

 ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร       ฉบบัละ   ๒๐ บาท 

 ใบอนุญาตดดัแปลง              ฉบบัละ   ๑๐ บาท 

 ใบอนุญาตรือ้ถอน                ฉบบัละ   ๑๐ บาท 

 ใบอนุญาตเคลื่อนยา้ย           ฉบบัละ    ๑๐ บาท 

 ใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้        ฉบบัละ   ๒๐ บาท 

 ใบรบัรอง                           ฉบบัละ   ๒๐ บาท 

 ใบแทนใบอนุญาตหรอื           ฉบบัละ   ๑๐ บาท 

ใบแทนใบรบัรอง 

 

 

 อาคารสงูไมเ่กนิ ๒ ชัน้    ตารางเมตรละ ๐.๕ บาท 
 อาคารสงูตัง้แต่ ๓ ชัน้     ตารางเมตรละ   ๔ บาท 

หรอืสงู ๑๒ เมตร     
 ป้าย                        ตารางเมตรละ   ๔ 

บาท 
 ทางหรอืท่อระบายน ้า     ตารางเมตรละ   ๑ บาท 

รัว้หรอืก าแพง ฯลฯ 
 

 

 ระยะเวลาด าเนินการตาม พ.ร.บ. ๔๕ วนั ลดลง 

ภายใน ๑ สปัดาห ์
 

 

 

1. งานออกแบบ เขยีนแบบ ถนน อาคาร สะพาน 
สิง่ก่อสรา้งอื่นๆ เป็นตน้ 

2. งานก่อสรา้ง บ ารุง ควบคุมดา้นโยธา 

3. ประมาณการโครงการค่าใชจ้่ายตามโครงการ 
ตรวจทานใหค้ าปรกึษาหรอืตรวจสอบแนะน าดา้น

โยธา 

4. งานส ารวจเพือ่การก่อสรา้งทดสอบวสัดุต่างๆ 

5. งานควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 

6. งานถ่ายโอนภารกจิตามพ.ร.บ.ควบคมุน ้ามนั

เชือ้เพลงิ 

7. งานธุรการ สารบรรณกองช่าง งานอื่นๆทีไ่ดร้บั

มอบหมาย 

 

 

 โทษสงูสุด จ าคุกไมเ่กนิ ๓ เดอืน ปรบัไมเ่กนิ  

หกหมืน่บาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั 

 

          

 https://www.goolgle

.com /เอกสารทีใ่ชใ้นการยืน่ขอ

อนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

 https://www.goolgle

.com /พระราชบญัญตัคิวบคุม

อาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนะน า กฎหมายควบคมุอาคาร  ตาม

พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร 

พ.ศ.๒๕๒๒ ,พ.ศ.๒๕๔๓  แก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ.๒๕๕๒ 

 กฎหมายควบคมุอาคาร 

 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสรา้ง 

 กระบวนการท างานและระยะเวลาการออก

ใบอนุญาต 

 คา่ธรรมเนียมต่างๆ 

 คา่ธรรมเนียมการตรวจแปลนก่อสรา้งหรอื

ดดัแปลงอาคาร 

 ระยะเวลาด าเนินการใหบ้รกิาร 

 แบบแปลนทีข่ออนุญาตก่อสรา้ง 

 โทษในการฝา่ฝืนกฎหมาย 

 แหล่งทีม่า 

                            จดัท าโดย 

                             กองช่าง   

ส านักงานเทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออบุลรตัน์  จงัหวดัขอนแก่น 

โทรศพัท/์โทรสาร 0-4321-0800 

 
 

ค่าธรรมเนียมต่างๆ 

 

ค่าธรรมเนียมการตรวจแปลนก่อสร้างหรือดดัแปลง

อาคารอาคาร 

ภารกิจ หน้าท่ีความรบัผิดชอบภายใน 

เทศบาลต าบลนาค า อ าเภออบุลรตัน์ 

จงัหวดัขอนแก่น 

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระยะเวลาด าเนินการให้บริการ 

แหล่งท่ีมา 

https://www.goolgle.com/
https://www.goolgle.com/
https://www.goolgle.com/
https://www.goolgle.com/


 
 
 

 

       

       กฎหมายควบคุมอาคาร คอื กฎหมายทีต่อ้งการเพือ่

ควบคุมอาคาร ใหม้คีวามมัง่คงแขง็แรง มรีะบบความปลอดภยั 

ส าหรบัผูใ้ชอ้าคาร เช่น ระบบป้องกนัอคัคภียั ระบบระบาย

อากาศ ฯลฯ มคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สวยงามและมรีะบบ 

การจดัการดา้นสิง่แวดลอ้ม เช่นมรีะบบบ าบดัน ้าเสยีก่อนปล่อย

ลงสู่ทางระบายน ้าสาธารณะ 

       กฎหมายควบคุมอาคาร เป็นกฎหมายทีบ่งัคบัใชใ้นทอ้งที ่

ทีม่คีวามเจรญิ มกีารก่อสรา้งขอ่นขา้งหนาแน่น “ขอนแก่น” 

ไดป้ระกาศเป็นเขตควบคุมอาคารทัว่ทัง้จงัหวดั ตาม พ.ร.บ.

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๕๒ 

         ค าว่า “อาคาร” หมายถงึ ตกึ, บา้น, เรอืน, โรง, แพ, 
คลงัสนิคา้, ส านกังาน, และสิง่ทีส่รา้งขึน้อย่างอื่นซึง่บุคคลอาจ

เขา้อยู่หรอืใชส้อยได ้ 

         “อาคารสงู” หมายความว่า อาคารทีบ่คุคลอาจเขา้อยู่ 
หรอืเขา้ใชส้อยได ้ทีม่คีวามสงูตัง้แต่ยีส่บิสามเมตรขึน้ไป การวดั

ความสงูของอาคารใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิทีก่่อสรา้งถงึดาดฟ้า 

ส าหรบัอาคารทรงจัว่หรอืป ัน้หยาใหว้ดัจากระดบัพืน้ดนิที่

ก่อสรา้งถงึยอดผนงัชัน้สงูสุด 

         

 

 

 

 

 

๑. กรณีสร้างในท่ีดินของตนเอง 
๑.๑ เอกสารของผูข้ออนุญาต 

 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 ส าเนาทะเบยีนบา้น 
 ส าเนาเอกสารสทิธิท์ ีด่นิแปลงทีจ่ะก่อสรา้ง 

๑.๒ แบบฟอรม์ค าขออนุญาตและแบบฟอรม์ 
ประกอบเรือ่งอืน่ๆ ขอทีก่องช่าง 

๒. กรณีสร้างในท่ีดินของผูอ่ื้น หรือชิดเขตท่ีดิน 

หรือร่วมผนัง 
๒.๑ เอกสารตามขอ้ ๑.๑ และ ๑.๒ 
๒.๒ แบบฟอรม์ยนิยอมใหก้่อสรา้งในทีด่นิ , หรอื 

แบบฟอรม์หรอืแบบฟอรม์ชดิเขตหรอืร่วมผนงั

แลว้แต่กรณ ี
๒.๓ ส าเนาเอกสารสทิธิท์ ีด่นิทีเ่กีย่วขอ้ง 
๒.๔ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน , ส าเนา

ทะเบยีนบา้นของเจา้ของทีด่นิทีเ่กีย่วขอ้งทุกราย 

เป็นผูร้บัรองเองดว้ยลายมอืชือ่ พรอ้มชือ่ตวับรรจง 

๓. กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายควบคมุตามกฎหมาย

วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม 
๓.๑ แบบฟอรม์รบัรองของวศิวกรหรอืสถาปนิก 
๓.๒ ส าเนาบตัรอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีของ

วศิวกรหรอืสถาปนิก 
๓.๓ รายการค านวณโครงสรา้งของวศิวกร (เขยีน

ดว้ยหมกึหรอืถ่ายเอกสาร 

หมายเหตุ  การรบัรองส าเนาให้เจ้าของเอกสารเป็นผู้

รบัรองเอง ด้วยลายมือช่ือพร้อมช่ือตวับรรจง 

 

 

 

     
 

กระบวนการท างานและลดขัน้ตอน ระยะเวลาการ

ออกใบอนุญาต/หนังสือรบัรองการขออนุญาตก่อสร้าง    

ดดัแปลง รือ้ถอนอาคารตามพระราชบญัญติั             

ควบคมุอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒                                                                

กระบวนงานท่ีด าเนินการ จ านวนระยะเวลาบริการ 

อนุญาตก่อสรา้งอาคาร ๑๐ วนั / ราย 

อนุญาตรือ้ถอนอาคาร ๑๐ วนั / ราย 

อนุญาตดดัแปลงอาคาร ๑๐ วนั / ราย 
 

 

 
 

๑. ผงับรเิวณมาตรส่วนไมเ่ลก็กว่า ๑ : ๕๐๐ 

๒. แบบแปลน มาตราส่วน ๑: ๒๐๐ ประกอบดว้ย 
๒.๑ แปลนพืน้ทุกชัน้ 
๒.๒ แปลนรากฐาน,คานคอดนิ 
๒.๓ แปลนคานรบัพืน้ทีช่ ัน้ 
๒.๔ แปลนโครงหลงัคา 
๒.๕ แปลนชัน้ดาดฟ้า 

๓. รปูดา้น ไมน้่อยกว่า ๒ ดา้น มาตราส่วนไมเ่ลก็กว่า 

๑: ๑๐๐ 

๔. รปูตดั ตามขวาง ตดัตามยาว มาตราส่วนไมเ่ลก็กว่า 

๑: ๕๐ หรอื ๑: ๑๐๐ 

๕. รปูขยาย ส่วนส าคญั เช่นรากฐาน,พืน้,คานคสล.    

๑: ๒๐, บนัได,หอ้งน ้า-หอ้งสว้ม รอยต่อสว่นทีส่ าคญั 

ประตูหน้าต่าง,บ่อเกรอะ บ่อซมึ๑:๒๐ หรอื ๑:๕๐ 

 
 
 
 
 
                                                    

 

แบบแปลนท่ีขออนุญาตก่อสร้าง จ านวน ๕ ชดุ ใช้

แบบพิมพเ์ขียวระยะต่างๆ ใช้มาตราเมตรริก 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 
เร่ิมต้นรูจ้กักฎหมายควบคมุอาคาร 


