
ความหมายของ “อาคาร” 
1. ตึก บ้านโรงเรียน ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งก่อสร้าง

ขึ้นอย่างอื่น ซ่ึงบุคคลอาจเข้าอยูห่รือเข้าใช้สอยได้ 
2. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น เพือ่ใช้เป็นที่ชุมชน 
3. เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ า อู่เรือ คานเรือท่าน้ า 

ท่าจอดเรือ รั้ว ก าแพงหรือประตูที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับ
ที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใข้สอย 

4. ป้ายหรือสิ่งที่สร้างส าหรับติดหรือตั้งปา้ย 
-ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะหา่งจากที่สาธารณะและมีขนาดเกิน 1 
ตารางเมตรหรือน้ าหนักรวมทั้งโครงสร้างเกิน 10 กิโลกรัม 
-ที่ติดต้ังไว้มีระยะห่างจากที่สาธารณะซึง่เมื่อวัดในทางราบแล้ว
ระยะหา่งจากที่สาธารณะมีนอ้ยกว่าความสูงของป้ายนั้น เมื่อวัด
จากพื้นดินและมีขนาดหรือมีน้ าหนกัเกนิกว่าทีก่ าหนดใน
กฎกระทรวง 

     5.   พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพือ่ใช้จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้า-ออก 
      6.  สิ่งที่สร้างขึ้นอยา่งอื่นในกฎกระทรวง 
     **ทั้งน้ีให้หมายความรวมถึงสิ่งต่างๆของอาคารด้วย** 
ลักษณะการกอ่สร้าง,ดัดแปลง,ร้ือถอนอาคาร ที่ต้องขออนุญาต 

1. สร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด 
2. ต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารที่มีอยูแ่ล้ว ซ่ึงเพิ่มน้ าหนักให้แกอ่าคาร

นั้นหรือขยายพื้นที่มากขึ้น ดังนี้ 
- เพิ่มหรือขยายพื้นที่ชั้นหนึ่งชั้นใดตั้งแต่ 6 ตารางเมตรขึ้นไป 
- เปลี่ยนหรือขยายหลังคาให้คลุมเน้ือที่มากขึ้นกวา่เดิมอัน

เป็นการเพิ่มน้ าหนกัแกอ่าคารเดิม 
- เปลี่ยนเสา คาน บันได ผนัง หรอืเพิ่มผนังเหนือ

ส่วนประกอบอื่นอันเป็นการเพิ่มน้ าหนกัแก่อาคารเดิม 
- เพิ่มน้ าหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนใดส่วนหนึ่ง

เกินร้อยละ 10 
3. รื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซ่ึงอยู่ห่างจากอาคารอื่น

หรือสาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร 
4. อาคารที่อยูห่่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร/ขุดดิน-ถมดิน 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยื่นใบค ำร้องพร้อมเอกสำร 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบพืน้ท่ีจริง 

พิจำรณำออกใบอนญุำต 

เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเอกสำร 

ถ้าฝ่าฝืนกฎหมายจะเกิดอะไรขึ้น 

   ถา้มีการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร โดยฝ่าฝืน
กฎหมาย เจา้พนกังานท้องถิ่นจะด าเนินการ ดังนี้ 

1. มีค าสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ควบคุมงาน
ให้ระงับการกระท าดังกลา่ว 

2. มีค าสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใดๆของอาคาร
ทีมีการกระท าการฝ่าฝืน เมื่อมีการด าเนินการตาม 1 และ 2 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะพิจารณาวา่การกระท าดังกล่าว
สามารถแก้ไขให้ถกูต้องได้หรือไม่ 

- ถ้าสามารถแก้ไขได้เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นจะออกค าสั่งให้
เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคารแก้ไขให้
ถูกต้อง 

- ถ้าไม่สามารถแก้ไขได้ เจ้าพนักงานทอ้งถิ่นสามารถสั่ง
รื้อถอนอาคารนั้นทั้งหมด หรือบางส่วนก็ได้ 

 

การขออนุญาตขุดดินและถมดิน 
ตามพ.ร.บ.การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543 

ผู้ที่ต้องขออนุญาตท าการขุดดินถมดิน 

- ขุดดินลึกจากระดบัพื้นดินเกิน 3 เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 1,000 ตารางเมตรหรือมีความลึกและพื้นที่ตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนด 

- ถมดินสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างจากเจ้าของที่อยู่
ข้างเคียง และมีพื้นที่เนินดินไม่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือ
มีพื้นที่ตามที่เจ้าพนกังานท้องถิ่นประกาศก าหนด ต้องจัดให้มี
การระบายน้ าเพยีงพอที่จะไม่กอ่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่
เจ้าของที่ดินที่อยู่เคียงข้างหรือบุคคลอื่น 
เอกสารที่ใช้ประกอบในการขออนุญาตขดุดิน – ถมดิน 

1. ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบา้น ของผู้ขออนุญาต
และเจ้าของที่ดิน จ านวน 1 ชุด 

2. ส าเนาโฉนดที่ดินที่ท าการขอขุดดิน – ถมดิน(กรณีที่ดินเป็น
ของบุคคลอื่น ต้องมีหนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน) จ านวน 
1 ชุด 

3. แผนที่สังเขป ผังบริเวณ แบบแปลน/รายละเอียดการขุดดิน-
ถมดิน จ านวน 1 ชุด 

4. ส าเนาใบอนุญาตในผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 
จ านวน 1 ชุด 

5. ส าเนาหนังสือรับรองเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
จ านวน 1 ชุด 

(เอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง) 
 

โทษของการฝ่าฝืน 
โทษสูงสุดจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือ ทัง้จ าทั้ง
ปรับและปรับอกีวันละไม่เกิน 10,000 บาท 
ตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืน หรอืจนกว่าจะได้ปฏิบัติ

ถูกต้อง 



การพิจารณา 

 ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน อบต.นา
ปรังอาจจะสั่งใหผู้้ขออนุญาตแกไ้ขเปลี่ยนแปผลงแผนผังแบบ
แปลนหรือรายการค านวนที่ไดย้ื่นไว้ เพื่อให้ถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติควบคมุอาคาร พ.ศ.2522 พระราชบัญญตัิ
ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติควบคมุ
อาคาร(ฉบับที่ 3)พ.ศ.2543 กฎกระทรวง และข้อบญัญัติทิ้งถิ่น 

 

 

 
 

 

 

 

 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย 

- ยื่นค าร้องขออนุญาตก่อสร้างพร้อมเอกสารตาม
แบบฟอร์ม อบต.นาปรัง จะพิจารณาออก
ใบอนุญาตโดยเร็ว 

- เมื่อไดร้ับอนุญาตจากทางราชการ จึงลงมือก่อสร้าง
อาคารได ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
การขออนุญาตขุดดิน – ถมดิน 

พ.ร.บ.ขุดดิน – ถมดิน พ.ศ.2543 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง 
396 หมู่ 9 ต าบลนาปรัง อ าเภอปง  

จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ 054-429313 

 

-ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20 บาท 

-ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10 บาท 

-ใบอนุญาตรื้อถอน   ฉบับละ  10 บาท 

-ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ  10 บาท 

-ใบอนุญาตเปลีย่นการใช้งาน  ฉบับละ  10 บาท 

-ใบรับรอง   ฉบับละ  20 บาท 

-ใบแทยอนุญาต-ใบแทนรับรอง ฉบับละ  10 บาท 

-ใบอนุญาตก่อสร้าง   ฉบับละ  20 บาท 

-ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10 บาท 

-ใบอนุญาตเปลีย่นการใช้งาน  ฉบับละ  10 บาท 

-ใบรับรอง   ฉบับละ  10 บาท 

 

-อาคารสูงไม่เกิน 2 ช้ัน  ตร.ม.ละ 0.50 บาท 

-อาคารสูงเกิน 2 ช้ัน แตไ่ม่เกิน 3 ช้ัน ตร.ม.ละ  2 บาท 

-อาคารสูง 4 ช้ันข้ึนไป  ตร.ม.ละ  4 บาท 

-ป้าย    ตร.ม.ละ  4 บาท 

-ทางหรือท่อระบายน้ า รั้วหรือก าแพงฯลฯ ตร.ม.ละ 1 บาท 

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

1. แบบแปลนอาคาร แผนผังบริเวณ ตามมาตรฐาน จ านวน 2 ชุด 

2. ส าเนาโฉนดที่ดิน(ส าเนาเท่าตวัจริง 1 ชดุ)พร้อมรับรองส าเนา 

3. ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบยีนบ้านพร้อมรับรองส าเนา 

4. ส าเนาใบประกาศผู้เขียนแบบ จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 

5. หนังสือยินยอมให้ท าการปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
 
เอกสารเพิ่มเติมกรณีไม่ใช้เจ้าของที่ดิน หรือไม่ใช่เจา้ของอาคาร 

1. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิตบิุคคล(บริษัท,ห้าง ร้าน) 

2. หนังสือมอบอ านาจแสดงความเป็นตวัแทนของเจ้าของอาคาร ผู้ขอ
อนุญาต(กรณีตัวแทนเจา้ของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

3. หนังสือยินยอมใหป้ลูกสร้างอาคารในทีด่ิน (ในกรณีผู้ถือสิทธิ์ไม่ใช่
ที่ดิน) 

4. ส าเนาบัตรประชาชน/ทะเบยีนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ
เจ้าของอาคาร จ านวน 1 ชุด พร้อมรับรองส าเนา 

5. หนังสือเช่าที่ดิน,หนังสือสัญญาจะซ้ือจะขายที่ดิน 
เตรียมหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เฉพาะเรื่อง 

- หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม พร้อม
ส าเนาใบอนุญาต(กรณีอาคารที่อยู่ในขา่ยควบคุมอาคารตาม พ.ร.บ.
วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505และพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรมพ.ศ.
2508 

- รายการค านวณ 1 ชุด(กรณีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

- แบบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารพกัอาศัย(แบบมาตรฐานกรมโยธาธิ
การ) 

https://www.ariyafactory.com/th/a-488

