
 
 
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย และใชห้รือ
เปล่ียนการใชอ้าคาร 
          มาตรา ๔ ในพระราชบญัญติัน้ี 
 อาคาร  หมายความวา่ ตึก บา้น เรือนโรง ร้าน แพ  
คลงัสินคา้ ส านกังาน และส่ิงท่ีสร้างข้ึนอยา่งอ่ืน ซ่ึง 
บุคคลอาจเขา้อยูห่รือเขา้ใชส้อยได ้
 แผนผังบริเวณ  หมายความว่า แผนท่ีแสดง
ลกัษณะ ท่ีตั้ง และขอบเขตของท่ีดินและอาคารท่ีก่อสร้าง 
ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย รวมทั้งแสดงลกัษณะและ
ขอบเขตของท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดินท่ี
ติดต่อ 
 แบบแปลน หมายความวา่ แบบเพื่อประโยชน์ใน 
การก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน เคล่ือนยา้ย  ใช้หรือเปล่ียน
การใชอ้าคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่วนส าคญั 
 ก่อสร้าง หมายความวา่ สร้างอาคารข้ึนใหม่ทั้งหมด 
 ดัดแปลง หมายความวา่ เปล่ียนแปลง ต่อเติม เพิ่ม  
ลด หรือขยายโครงสร้างอาคาร 

ร้ือถอน หมายความวา่ ร้ือส่วนอนัเป็นโครงสร้าง 
ของอาคารออกไป 
          มาตรา ๒๑ผู ้ใดจะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร  ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้า

พนกังานทอ้งถ่ินหรือแจง้ต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 
และด าเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ
          มาตรา ๒๑ ทว ิการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือ 
เคล่ือนยา้ยอาคารชนิดหรือประเภทท่ีกฎกระทรวง
ก าหนดใหมี้การตรวจสอบงานออกแบบและค านวณ
ส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผูข้อรับใบอนุญาต
หรือผูแ้จ้งตาม   มาตรา ๓๙ ทวิ ต้องจัดให้มีการ
ตรวจสอบงานออกแบบและค านวณดังกล่าวตาม
หลัก เ กณฑ์  วิ ธี ก า ร  แล ะ เ ง่ื อน ท่ี ก า หนด ใน
กฎกระทรวง 
          ม า ต ร า  ๒๒  ผู ้ ใ ด จ ะ ร้ื อ ถ อนอ า ค า ร
ดงัต่อไปน้ี ตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังาน
ทอ้งถ่ิน 
 ๑. อาคารท่ีมีส่วนสูงเกินสิบหา้เมตรซ่ึงอยู่
ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน้อยกว่าความ
สูงของอาคาร 
 ๒. อาคารท่ีอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือท่ี
สาธารณะนอ้ยกวา่สองเมตร 
          มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้เจา้ของหรือผูค้รอบครอง
อาคารประเภทความคุมการใช ้ใชห้รือยินยอมให้บุคคล
ใดใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิ
          มาตรา ๓๕ ผูไ้ด้รับใบอนุญาตประสงค์จะต่อ
ใบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอก่อนใบอนุญาตส้ินอาย ุ

 
          มาตรา ๖๕ ผูใ้ดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามาตรา ๒๑ 
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ 
มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรือมาตรา ๖๐ ตอ้ระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท
หรือทั้งจ  าทั้งปรับ และยงัตอ้งระวางโทษปรับอีกวนัละไม่
เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดระยะเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือจนกวา่จะ
ไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
          มาตรา ๖๙ ถ้าการกระท าความผิดตามพระราช -
บัญญัติน้ีเป็นการกระท าของผู ้ด าเนินการ ผู ้กระท าต้อง
ระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีบญัญติัไวส้ าหรับความผิด
นั้น ๆ 
          มาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีนิติบุคคลกระท าความผิดตาม
พระราชบญัญติัน้ี ใหถื้อวา่กรรมการหรือผูจ้ดัการทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเป็นผูร่้วมกระท าผิดกบันิติบุคคลนั้น เวน้แต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระท าของนิติบุคคลนั้นไดก้ระท าโดยตน
มิไดรู้้เห็นหรือยนิยอมดว้ย 
 
 

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.   ใบอนุญาตก่อสร้าง                                        ฉบบัละ   20   บาท 
2.   ใบอนุญาตดดัแปลง                                       ฉบบัละ   10   บาท 
3.   ใบอนุญาตร้ือถอน                                         ฉบบัละ   10   บาท 
4.   ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย                                    ฉบบัละ   10   บาท 
5.   ใบเปล่ียนแปลงการใช ้                                  ฉบบัละ   10   บาท 

บทก ำหนดโทษ 

อตัรำค่ำธรรมเนียม 

สรุปสำระส ำคญั 

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ.2522

๒๒๕๒๒๕๒๒ 



รายการ อตัราค่าธรรมเนียม (คิดตามพืน้ทีใ่ช้สอยรวมกนั) 
๑. อาคารสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หรือสูงไม่เกิน ๑๒ เมตร 
๒. อาคารสูงเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน              
     ๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร 
๓. อาคารสูงเกิน ๓ ชั้น หรือสูงเกิน ๑๕ เมตร 
๔. อาคารท่ีมีพื้นชั้นใดชั้นหน่ึงรับน ้าหนกับรรทุกเกิน  
     ๕๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร 
๕. พื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชเ้ป็นท่ีจอดรถ ท่ีกลบั 
     รถ และทางเขา้ออกของรถ 
๖. ป้ายคิดตามพื้นท่ีโดยเอาส่วนกวา้งท่ีสุดคูณดว้ยส่วน 
    ท่ียาวท่ีสุด 
๗. อาคารท่ีตอ้งวดัความยาว เช่น เข่ือน ทางหรือ 
     ท่อระบายน ้า ร้ัวหรือก าแพง 

ตารางเมตรละ                                ๐.๕๐  บาท 
ตารางเมตรละ                                     ๒  บาท 
 

ตารางเมตรละ                                     ๔  บาท 
ตารางเมตรละ                                     ๔  บาท 
 
ตารางเมตรละ                               ๐.๕๐  บาท 
 
ตารางเมตรละ                                    ๔  บาท 
 
เมตรละ                                              ๑  บาท 

 

 

6.   ใบรับรอง                                                       ฉบบัละ   10   บาท 
7.   ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง     ฉบบัละ     5   บาท 
 
ค่าธรรมเนียมการการต่ออายุใบอนุญาต 
1.   ใบอนุญาตก่อสร้าง                                        ฉบบัละ   20  บาท   
2.   ใบอนุญาตดดัแปลง                                        ฉบบัละ   10  บาท 
3.   ใบอนุญาตร้ือถอน                                          ฉบบัละ   10  บาท 
4.   ใบอนุญาตเคล่ือนยา้ย                                      ฉบบัละ   10  บาท 
  
 
๓. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
      

 

 
 

 
 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตะหนิน 
อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 

โทร.0-4400-9806 
 

 
 

๑.  ค าขออนุญาตก่อสร้าง (ขอท่ี อบต.)  จ านวน   ๑   ฉบบั 
๒.  แบบก่อสร้างและผงับริเวณ  จ านวน   ๓   ฉบบั 
๓.  ส าเนาโฉนดท่ีดิน    จ านวน   ๑   ฉบบั 
๔.  หนงัสือมอบอ านาจ    จ านวน   ๑   ฉบบั 
๕.  หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างในท่ีดิน 
      จากเจา้ของท่ีดิน                                              จ านวน   ๑   ฉบบั 
๖.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูข้ออนุญาต จ านวน   ๑   ฉบบั 
๗.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูข้ออนุญาต  จ านวน   ๑   ฉบบั 
๘.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนเจา้ของท่ีดิน จ านวน   ๑   ฉบบั 
๙.  ส าเนาทะเบียนบา้นเจา้ของท่ีดิน  จ านวน   ๑   ฉบบั 
๑๐. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูม้อบอ านาจ จ านวน   ๑   ฉบบั 
๑๑. ส าเนาทะเบียนบา้นผูม้อบอ านาจ  จ านวน   ๑   ฉบบั 
๑๒. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพยาน จ านวน   ๑   ฉบบั 
๑๓. เอกสารอ่ืนๆ (ถา้มี) 

เอกสำรหลกัฐำนที่ใชแ้จง้ขออนุญำต 


