
 

 

 

 

 

 

ข้อแนะนำให้ความรู้ 
การขออนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลงอาคารภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

 
 

แห่ง 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

แก้ไขโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2535 
และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2543 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ข้อแนะนำให้ความรู้ในการขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลงอาคาร ภายในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แก้ไขโดยพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2)         
พ.ศ. 2535 และพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร (ฉบับท่ี 3 ) พ.ศ. 2543 

*********** 
 

มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติน้ี 
“ อาคาร”หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า สำนักงานแลสิ่งที่ร้างข้ึนอย่างอื่น ซึ่งบุคคล
อาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ และหมายความรวมถึง 
 1. อัฒจันทร์หรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นเพื่อใช้เป็นที่ชุมนุมของประชาชน 
 2. เข่ือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ำ ท่าจอดเรือ รั้ว กำแพง หรือ
ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะหรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย 
 3. ป้าย หรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย 
  (ก) ที่ติดหรือตั้งไว้เหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้ง
โครงสร้างเกินสิบกิโลกรัม 
  (ข) ที่ติดหรือตั้งไว้ในระยะห่างจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแล้ว ระยะห่างจากที่
สาธารณะมีน้อยกว่าความสูงของป้ายนั้นเมื่อวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกว่าที่กำหนดใน
กฎกระทรวง 
 4. พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างข้ึนเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ สำหรับอาคารที่
กำหนดตามมาตา 8 (9) 
 5. สิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ ให้หมายความถึงส่วนต่างๆของอาคารด้วย 
* “อาคารสูง”หมายความว่า อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้ที่มีความสูงตั้งแต่ยี่สิบสามเมตรข้ึนไป 
การวัดความสูงของอาคารให้วัดจากระดับพื้นดินที่กอ่สรา้งถึงพืน้ดาดฟ้า สำหรับอาคารทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด
จากระดับพื้นดินที่ก่อสร้างถึงยอดผนังของข้ันสูงสุด 
* “อาคารใหญ่พิเศษ” หมายความว่า อาคารที่ก่อสร้างข้ึนเพื่อใช้พื้นที่อาคารหรือส่วนใดของอาคารเป็นที่อยู่
อาศัยหรือประกอบกิจการประเภทเดียว หรือหลายประเภท โดยมีพื้นที่รวมกันทุกช้ันในหลังเดียวกันตั้งแต่หนึ่ง
หมื่นตารางเมตรข้ึนไป 
* “อาคารชุมนุมคน” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่บุคคลอาจเข้าไปภายในเพื่อประโยชน์ใน
การชุมนุมคนที่มีพื้นที่ตั้งแต่หนึ่งพันตารางเมตรข้ึนไป หรือชุมนุมคนได้ต้ังแต่ห้าร้อยคนข้ึนไป 
*” โรงมหรสพ” หมายความว่า อาคารหรือส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นสถานที่สำหรับฉายภาพยนตร์ แสดง
ละคร แสดงดนตรี หรือการแสดงรื่นเริงอื่นใด และมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดให้สาธารณะชนเข้าชมการแสดงนั้น
เป็นปกติธุระ โดยจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 
 (* มาตรา 4 นิยามคำว่า “อาคารสูง” “อาคารใหญ่พิเศษ” “อาคารชุมนุมคน” และ “โรงมหรสพ” 
บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543) 
 

 
 



-2- 

 
 

 
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 

* มาตรา 21 ผู้ใดจะก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน 
หรือแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินและดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 

* มาตรา 21 ทวิ  การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวงกำหนด     
ให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆของโครงสร้างอาคาร ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณดังกล่าว ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 (*มาตรา 21 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3)      
พ.ศ. 2543) 
 

* มาตรา 22 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินหรือแจ้งต่อ      
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน และดำเนินการตามมาตรา 39 ทวิ 
 (1) อาคารที่มีส่วนสูงเกินสิบห้าเมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร 
 (2) อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร 
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เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคาร 

1. แบบคำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ( ข.1)    จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3 /สค.1 ขนาดเท่าฉบับจรงิ   จำนวน 2 ชุด 
4. แบบแปลน        จำนวน 5 ชุด 
5.รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด(กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรอือาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
6. หนังสือรับรองประกอบงวิชาชีพวิศวกรรมและ/หรือสถาปัตยกรรมพร้อมใบประกอบวิชาชีพ (กรณีที่เป็น
อาคารเข้าข่ายการควบคุมตามกฎหมายควบคุมประกอบวิชาชีพ) 
7.หนังสือยินยอมให้ปลกูสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาตมิใช่เจ้าของที่ดิน)พร้อมแนบสำเนาทะเบยีนบ้าน 
1 ชุด, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
8.หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน (กรณีชิดเขที่ดินข้างเคียง)พร้อมแนบสำเ นา
ทะเบียนบ้าน 1 ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด สำเนาโฉนดที่ดิน 1 ชุด 
9. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่ผู้ขออนุญาตมอบให้ผู้อื่นกระทำการแทน)ผู้รับมอบเตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน 1 
ชุด สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด 
10.หนังสือยินยอมให้กอ่สร้างอาคารจากธนาคาร (กรณีที่ดินติดภาระจำนองธนาคาร) 
11.กรณีที่นิตบิุคคลเป็นผู้ขออนุญาต 

• หนังสือรบัรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิตบิุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน 

• หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึง่เป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล 
หมายเหต ุ

• สำเนาเอกสารต้องให้เซ็นรบัรองสำเนาถูกต้อง 
• แบบฟอร์มคำรอ้งตา่งๆ ขอไดท้ี่กองช่างเทศบาลเมืองลำพูน หรือ เว๊ปไซด์ www.lamphuncity.go.th 
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แบบแปลนจำนวน 5 ชุด มรีายละเอียดประกอบดังนี ้

1. มาตราส่วน ขนาดระยะน้ำหนักและหน่วยในการคำนวณต่างๆให้ใช้มาตราเมตริก 
2. ผังบริเวณใช้มาตราส่วนไม่เลก็กว่า 1 ต่อ 500 
 - แสดงลกัษณะที่ตั้ง ขอบเขตที่ดิน และอาคารที่ขออนุญาต 
 - ระยะจากขอบเขตนอกอาคารที่ขออนุญาต ถึงขอบเขตที่ดินทุกด้าน 
 -ลักษณะและขอบเขตของทีส่าธารณะและอาคารในบริเวณที่ดิน ติดต่อโดยสังเขป พร้อมเครือ่งหมายทิศ 
 -แสดงการระบายน้ำออกจากอาคารไปสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ 
 -แสดงระดับพื้นช้ันล่างอาคารและความสมัพันธ์กับระดบัทางหรอืถนนสาธารณะที่ใกลท้ี่สุด 
 -มีรายละเอียดส่วนสำคัญ ขนาดเครื่องหมายวัสดุ การใช้สอยต่างๆของอาคารอย่างชัดเจน 
3. แบบแปลนอาคารใช้มาตราไมเ่ลก็กว่า 1 ต่อ 100 และต้องแสดงรูปต่างๆ คือ 
 - แบบแปลนพื้นช้ันต่างๆ 
 -รูปด้าน รปูตัดตามขวาง รูปตัดตามยาว 
 -แบบแปลนคานรบัพื้นต่างๆ แปลนฐานรากของอาคาร 
 -รูปขยายการระบายน้ำและบ่อเกรอะบอ่ซึม ระบบการบำบดัน้ำเสียรวม 
 -รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพและชนิดของวัสดุ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติและ
วิธีการสำหรับการก่อสร้าง 
 -รายการคำนวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ 
 -ผู้รบัผิดชอบงานออกแบบและคำนวณต้องลงลายมือช่ือ พร้อมกบัเขียนช่ือทีอ่ยู่ ตัวบรรจงและหมายเลข
ทะเบียนที่ได้รบัอนุญาตไประกอบวิชาชีพในแผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทกุแผ่น 
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ขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาพิจารณาคำขออนุญาต 

ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หรือขอใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร นับแต่วันที่ยื่นคำขอจนถึงวันที่ออก
ใบอนุญาตใช้ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบ และอื่นๆที่ได้ยื่นไว้เพื่อความ
ถูกต้องและเป็นไปตามเทศบัญญัติเมืองลำพูน พ.ร.บ ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และ (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 เมื่อผู้ขออนุญาตทำการ    แก้ไขแล้ว 
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจแบบตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดต่อไป 
คำเตือน 
1. ผู้ใดก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง เคลื่อนย้าย โดยเจ้าของอาคารไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ิน หรือ
ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตตลอดจนวิธีการหรือเงื่อนไข      
ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนดไว้ในใบอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหมื่น
บาท หรือทั้งจำ-ทั้งปรับ 
2. ผู้ใดไดร้ับคำสั่งจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินและฝ่าผืนคำสั่งดังกล่าว นอกจากจะถูกระวางโทษตามข้อ 1 แล้ว 
ต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละ ไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืน 
3. ถ้าเป็นการกระทำอันเกี่ยวกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรมศึกษา การสาธารณะสุข หรือเป็นการ
กระทำในทางการค้า เพื่อให้เช่า ซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมีค่าตอบแทนแห่งอาคารนั้น ผู้กระทำต้องระวางโทษ
เป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้สำหรับความผิดน้ันๆ 
 
แบบบ้านมาตรฐานสำหรับบริการประชาชน 
เทศบาลเมอืงลำพูน มีแบบบ้านมาตรฐานสำหรบับริการประชาชนเพื่อขออนุญาตก่อสร้างคือ 
1. แบบบ้านไทยช่วยไทย 
2. แบบบ้านครอบครัวไทยเป็นสุข 
3.แบบบ้านไทยอนุรกัษ์ไทย 
4.แบบบ้านรวมน้ำใจไทย 
5. แบบบ้านไทยพอเพียง 
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เอกสารการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 

1. แบบคำขออนุญาต รื้อถอนอาคาร ( ข.1) จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/ สค.1 ขนาดเท่าฉบับจรงิ จำนวน 2 ชุด 
4. ผังบริเวณโดยสังเขป จำนวน 2 ชุด 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอหมายเลขที่บ้าน 
1. แบบคำขอหมายเลขทีบ่้าน จำนวน 1 ชุด(เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสรจ็ทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80) 
2.ใบอนุญาตพร้อมแบบแปลนที่ไดร้ับอนญุาตแล้ว จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
4.แบบ ผท.9 
4.สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 ขนาดเท่าฉบบัจริง จำนวน 1 ชุด  
 

เอกสารการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 
1. แบบคำขออนุญาต รื้อถอนอาคาร ( ข.1) จำนวน 1 ชุด 
2. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/ สค.1 ขนาดเท่าฉบับจรงิ จำนวน 2 ชุด 
4. ผังบริเวณโดยสังเขป จำนวน 2 ชุด 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอหมายเลขที่บ้าน 
1. แบบคำขอหมายเลขทีบ่้าน จำนวน 1 ชุด(เมื่ออาคารก่อสร้างแล้วเสรจ็ทัง้หมด หรือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80) 
2.ใบอนุญาตพร้อมแบบแปลนที่ไดร้ับอนญุาตแล้ว จำนวน 1 ชุด 
3. สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด 
4.แบบ ผท.9 
4.สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3/สค.1 ขนาดเท่าฉบบัจริง จำนวน 1 ชุด  
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การยื่นคำขอรับใบอนุญาตเคลื่อนยา้ยอาคาร 

 

เอกสารประกอบคำขออนญุาตเคลือ่นย้ายอาคาร 
1. แบบคำขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (ข.2) 
1. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน   
2. รายการคำนวณ 1 ชุด (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร
และวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ 
3. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนของเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
4.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต ที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
5. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกาจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
6. หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาหรือภาพถ่าย
ใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม(กรณีที่เป็นอาคารที่มี
ลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
7. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/นส.3 เลขที่/สค.1 หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินที่จะ
เคลื่อนย้ายอาคารตามข้อ1 
8. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 
9. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของ
ผู้ควบคุมงาน (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
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คำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 

 

เอกสารประกอบการขออนญุาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 
1. แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (ข.3) 
2.สำเนาหรอืภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร 
3. หนังสอืแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีทีผู่้ครอบคราองอาคารเป็นผู้ขออนญุาต) 
4. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
5. หนังสอืแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึง่เป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีที่นิตบิุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
6.แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
7. รายการคำนวณ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารนี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบน
พื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม) 
8. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร พร้อมทั้งสำเนาหรือภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่ เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
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เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา้ออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

 

1. แบบคำขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.4) 
2. แผนผังบรเิวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
3. รายการคำนวณ 1 ชุด 
4. สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 
5. หนังสอืแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรรีทีผู่้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
6. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
7. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
8. หนังสือแสดงความยินยอมและรบัรองของผูอ้อกแบบและคำนวณ (กรณีที่เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้
เป็นที่จอดรถ 
9. สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 หรือหนังสือยินยอมของข้าวของที่ดิน 
10. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
11. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน (กรณีที่เป็นสิ่งทีส่ร้างขึ้นเป็นอาคารเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ ซึ่ง
เป็นอาคารที่มีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภท เป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
12. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการใช้อาคาร 
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เอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร 

ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ท่ีกลับรถ แลทางเขา้ออกของรถเพ่ือการอ่ืน 
1. แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร             
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ แลทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น(แบบ ข.5) 
2. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร(กรณีทีผู่้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับใบอนุญาต)   
3. เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต ดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น) 
4.หนังสือแสดงความยินยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีทีผู่้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลง 
หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น) 
5. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ ปละผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้
ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
6. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต 
7.ใบอนุญาตตามข้อ 1 
8. หนังสอืแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ 3 
9. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 
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เอกสารประกอบคำขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนยา้ยอาคาร 

 

1. แบบคำขอใบรบัรองการก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6) 
2. สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร 
3. หนังสอืแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีทีผู่้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นคำขอ) 
4. สำเนาหนังสือการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน
หกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
5. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 
6. สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
ตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี 
7. หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการก่อสร้างอาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต 

 
เอกสารประกอบคำขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรบัรอง 

1.แบบคำขอใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรับรอง (แบบ ข.7) 
2.ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ให้นำใบแจ้งความว่าใบอนุญาต หรือใบรับรองสูญหายของสถานี
ตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองนั้นสูญหายมาด้วย 
3. ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองถูกทำลายหรือชำรุดบางส่วนให้แนบใบอนุญาตหรือใบรับรองที่ถูกทำลาย
หรือชำรุดบางส่วนน้ันมาด้วย 
 
เอกสารประกอบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยา้ยอาคารหรือ

เปลี่ยนการใช้อาคาร 
 

1.แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร หรือเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร (แบบ ข.8) 
2. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้โอน และผู้รบัโอน 
3. ใบอนุญาต 
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ค่าธรรมเนยีมและใบอนุญาต 

1. คา่ใบอนุญาตต่างๆ  
- ใบอนุญาตกอ่สร้างอาคาร ฉบบัละ 20 บาท 
 -ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบบัละ 10 บาท 
 - ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ฉบับละ 10 บาท 
 -ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร ฉบบัละ 10 บาท 
 -ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบบัละ 20 บาท 
- ใบรบัรอง ฉบับละ 10 บาท 
 -ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรบัรอง ฉบับละ 5 บาท 
-ค่าธรรมเนียมใบรบัแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบบัละ 500 บาท 
 
2. คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามแผนท่ีของอาคาร) 
- อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ช้ันหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
-อาคารที่สูงเกิน 2 ช้ันแต่ไม่เกิน 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท 
 -อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ช้ัน หรือสูงเกิน 15 เมตร ตางรางเมตรละ 4 บาท 
 -อาคารมีพื้นที่รับน้ำหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท 
 - พื้นที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
- ป้าย ตารางเมตรละ 4 บาท 
 - อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เข่ือน ท่อหรือทางระบายน้ำ รั้ว กำแพง คิดตามความยาว เมตรละ 
1 บาท 
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การขุดดินถมดิน 

 พระราชบัญญัติ การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดินโดยมี
ความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมพีื้นที่ปากบอ่ดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่
ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกำหนด ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบทีเ่จา้พนักงานทอ้งถ่ินกำหนด
โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 (1) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน 
 (2) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง 
 (3) รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง 
 (4) วิธีการขุดดินและการขนดิน 
(5) ระยะเวลาทาการขุดดิน 
 (6) ช่ือผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 (7) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง 
(8) ภาระผูกพันต่างๆที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน 
 (9) เอกสารและรายละเอียดอื่นๆที่คณะกรรมการกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
และให้เริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่
มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง  ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายในเจ็ดวัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขจากเจ้า
พนักงานท้องถ่ิน ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล 
 ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินออกใบรับแจ้ง
ให้แก่ผู้แจ้งภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
 ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 26 ผู้ใด
ประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง และมีพื้นที่ของ
เนินดินไม่เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนด ต้องจัดให้มีการระบายน้ำ เพียง
พอที่จะไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินอยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น 
 พื้นที่ที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศตามวรรคหนึ่ง ต้องไม่เกินสองพันตารางเมตรการถมดินที่มีพื้นที่
เกินสองพันตารางเมตร หรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินประกาศกำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจาก
จะต้องจัดให้มีการระบายน้ำตามวรรคหนึ่ง ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินตามแบบที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินกำหนดถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคสามโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการถมดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับแจ้ง ให้นำบทบัญญัติ
มาตรา 17 วรรคสามวรรคสี่และวรรคห้า มาตรา 18 มาตรา 19 และมาตรา 22 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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เอกสารหรือหลักฐานท่ีใช้ประกอบการขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน 

1. แบบใบรับแจง้การขุดดิน/ถมดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 (ขถด.1)  
จำนวน 1 ชุด 
 2. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่ถูกต้องตามกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถ่ินที่
ออกกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน  จำนวน 3 ชุด 
3. สำเนารายการคำนวณวิธีการป้องกันการพังทลายของดิน  จำนวน 1 ชุด 
4. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ผู้แจ้งเป็นบุคคลธรรมดา)
จำนวน 1 ฉบับ 
5. สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ผู้แจ้งไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน)
จำนวน 1 ฉบับ 
 6. หนังสือมอบอำนาจ (ในกรณีที่ผู้แจ้งการขุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นไปยื่นใบแจ้งการขุดดิน/ถมดินต่อ      
เจ้าพนักงานท้องถ่ิน)  จำนวน 1 ฉบับ 
7. หนังสือแสดงความยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของที่ดินให้บุคคลอื่นเป็นผู้แจ้งขุดดิน/ถมดิน)จำนวน 
1 ฉบับ 
8. หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พร้อมสำเนาใบอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม   จำนวน 1 ชุด 
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานพร้อมสำเนาใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ขถด.7)   จำนวน 1 ชุด 
10. สำเนาแสดงเอกสารสิทธ์ิในที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ 
11. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)  จำนวน 1 ฉบับ (แล้วแต่กรณี) 
 
 
 
 
 

 
 


