
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ต้อง

เตรียมหลักฐานดังนี้ 

 

1.ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนของผูข้ออนุญำตและเจำ้  
ของท่ีดิน อยำ่งละ 2 ชุด 
 2. ส ำเนำทะเบียนบำ้นของผูข้ออนุญำตและเจำ้ของท่ีดิน  
อยำ่งละ 2 ชุด  
3.แบบก่อสร้ำงแผนผงัและรำยกำรประกอบแบบ อยำ่งละ 2 ชุด  
4.ส ำเนำโฉนดท่ีดินท่ีจะท ำกำรก่อสร้ำง จ ำนวน 2 ชุด  
(หรือเอกสำรสิทธ์ิอ่ืน ๆ) 
 5.ส ำเนำหนงัสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษทั วตัถุประสงค ์ผูมี้
อ  ำนำจลงช่ือแทน นิติบุคคล ท่ีขออนุญำตท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน  
 
การเตรียมหลกัฐานทีเ่กีย่วข้องเฉพาะเร่ือง 
1.หนงัสือยนิยอมจำกเจำ้ของท่ีดิน (กรณีผูข้ออนุญำตมิไดเ้ป็น  
เจำ้ของท่ีดิน) 
 2.หนงัสือยนิยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดผนงั (กรณีใชผ้นงั  
ร่วมกนั)  
3. หนงัสือยนิยอมให้ปลูกสร้ำงอำคำรชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขต  
ท่ีดินขำ้งเคียง) 
 4. หนงัสือรับรองผูป้ระกอบวิชำชีพวิศวกรรมและสถำปัตยกรรม  
พร้อมสำเนำบตัรประจ ำตวั(กรณีท่ีอยูใ่นข่ำยควบคุมตำม  
พ.ร.บ.วิศวกรรม และ พ.ร.บ.วิชำชีพสถำปัตยกรรม) 
 5. รำยกำรค ำนวณ 1 ชุด (กรณีส่วนหน่ึงส่วนใดของอำคำร  
ก่อสร้ำงดว้ยวตัถุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่ หรือ อำคำร
สำธำรณะ อำคำรพิเศษ) 
 6. แบบระบบบ ำบดัน ้ ำเสียส ำหรับบำ้นพกัอำศยั (ตำมแบบ 

มำตรฐำนกรมโยธำธิกำรหรืออ่ืน ๆ) 

 การพิจารณา  
1.ในกำรตรวจพิจำรณำรำยละเอียดแบบแปลน เทศบำล อำจสั่งให ้ 
ผูข้อใบอนุญำตแกไ้ขเปล่ียนแปลงผงับริเวณ  
2.แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน หรือรำยกำรค ำนวณ  
ท่ีไดย้ืน่ไวใ้ห้ถูกตอ้งตำม พ.ร.บ.ควบคุมกำร ก่อสร้ำงอำคำร  
พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 และแกไ้ข  
เพ่ิมเติมตำม พ.ร.บ.ควบคุมอำคำร (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2535  
และกฎกระทรวงต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. อำคำรประเภทควบคุมกำรใช ้เม่ือก่อสร้ำงแลว้เสร็จจะตอ้งแจง้  
ส่วนโยธำท ำกำรตรวจสอบ เพ่ือขอใบรับรอง กำรใชอ้ำคำรก่อน
เปิดใชอ้ำคำรหรือให้ผูอ่ื้นใช้  
- กำรขออนุญำตก่อสร้ำงตำมมำตรำ 39 ทวิ โดยไม่ตอ้งไดรั้บ
อนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถ่ิน จะตอ้งด ำเนินกำร  
- แจง้ให้เจำ้พนกังำนทอ้งถ่ินทรำบตำมแบบท่ีก ำหนด พร้อมทั้ง
แจง้ขอ้มูลและยืน่เอกสำร  
1) ช่ือผูรั้บผดิชอบงำนออกแบบอำคำร (วุฒิสถำปนิก) พร้อมส ำเนำ
บตัรประจำตวั 
 2) ช่ือของผูรั้บงำนออกแบบและค ำนวณอำคำร (วุฒิวิศวกร) 
พร้อมสำเนำบตัร ประจำตวั 
 3) ช่ือผูค้วบคุมงำน (ตำมกฎหมำยวิชำชีพสถำปัตยกรรม-
วิศวกรรม พร้อมสำเนำบตัรประจำตวั)  
4) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบ รำยกำร
ค ำนวณ  
5) วนัเร่ิมตน้ และวนัส้ินสุด กำรดำเนินกำรก่อสร้ำงอำคำร 

 

 

 

 

 ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณทีั่วไป  
1. อำคำรพกัอำศยัไม่เกิน 2 ชั้น ใชเ้วลำในกำรพิจำรณำ   
ไม่เกิน  
7 วนั ไม่รวมระยะเวลำแกไ้ขแบบแปลน  
2.อำคำรพำณิชย ์อำคำรขนำดใหญ่ อำคำรประเภทควบคุม
กำรใช ้ 
ใชเ้วลำในกำรพิจำรณำ 33 วนั (ไม่รวมระยะเวลำแกไ้ข
แบบ  
แปลน) 
 หมายเหตุ. : ระยะเวลาอาจ แตกต่างในกรณทีีม่ีข้อขัดข้อง  
                      จะใช้ เวลาพิจารณาตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ใน 
พ.ร.บ.  
                      ควบคุมอาคาร  

ค่าธรรมเนียม 
            ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบบัละ 20 บำท 
 2. ใบอนุญำตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บำท 
 3.ใบอนุญำตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บำท  
4. ใบอนุญำตเปล่ียนกำรใช ้ฉบบัละ 20 บำท 
 5. ใบรับรอง ฉบบัละ 10 บำท  
6.ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบบัละ 5 บำท              
ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  
1.ใบอนุญำตก่อสร้ำง ฉบบัละ 20 บำท 
 2.ใบอนุญำตดดัแปลง ฉบบัละ 10 บำท 
 3. ใบอนุญำตร้ือถอน ฉบบัละ 10 บำท  
4. ใบอนุญำตเคล่ือนยำ้ย ฉบบัละ 10 บำท 

 

 



ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  
1. อำคำรไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 50 สตำงค ์ 
2. อำคำรไม่เกิน 3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร  
ตร.ม. ละ 2 บำท  
3. อำคำรสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร ตร.ม. ละ 4 บำท  
4. ก่อสร้ำงป้ำย ตร.ม. ละ 4 บำท  
บทก าหนดโทษ  
1. ผูใ้ดก่อสร้ำง ดดัแปลง เคล่ือนยำ้ยอำคำรโดยเจำ้ของอำคำร 
ไม่ไดรั้บอนุญำตจำกเทศบำล หรือผูใ้ดก่อสร้ำง ดดัแปลง ร้ือ ถอน
อำคำร ให้ผดิไปจำกท่ีไดรั้บอนุญำต ตลอดจนเง่ือนไขท่ี เจำ้ 
พนกังำนทอ้งถ่ินก ำหนดไวใ้นใบอนุญำต ตอ้งระวำงโทษจ ำ คุก 
ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บำท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ  
2. ผูใ้ดไดรั้บคำ สั่งจำกเทศบำลฯ และฝ่ำฝืนคำ สั่งดงักล่ำว 
นอกจำกตอ้งระวำงโทษปรับตำมขอ้ 1 แลว้ยงัตอ้งระวำงโทษ ปรับ
อีกวนัละไม่เกิน 10,000 บำท ตลอดเวลำท่ียงัฝ่ำฝืน 
 3. ถำ้เป็นกำรกระท ำเก่ียวกบัอำคำรเพ่ือพำณิชยกรรม 
อุตสำหกรรม กำรศึกษำ หรือสำธำรณสุข หรือเป็นกำรกระท ำ 
ในทำงกำรคำ้เพ่ือให้เช่ำหรือซ้ือขำย หรือจำ หน่ำย โดยมี 
ค่ำตอบแทน ผูก้ระทำ ตอ้งระวำงโทษจ ำ คุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ 
เป็นสิบเท่ำของโทษท่ีบญัญติัไว ้สำ หรับควำมผดินั้น ๆ หรือทั้งจ  ำ 
ทั้งปรับ  
4. กำรปลูกสร้ำงโดยต่อเติม หรือดดัแปลงอำคำร ซ่ึงจำ ตอ้ง ไดรั้บ
อนุญำตนั้นมีก ำหนด ดงัต่อไปน้ี 
- ขยำยพ้ืนชั้นหน่ึงชั้นใดตั้งแต่ 5 ตำรำงเมตร 
 - เปล่ียนหลงัคำ หรือขยำยหลงัคำให้ปกคลุมเน้ือท่ีมำกข้ึนกว่ำเดิม 
- เพ่ิม ลดจ ำนวน หรือเปล่ียน เสำ คำน บนัได และ ผนงั 

 

 

ส าหรับประชาชนในเขต เทศบาลเมืองปรกฟ้า ก่อน
ด าเนินการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอนต่อเติม หรือ
การเคล่ือนย้าย อาคารต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ปรกฟ้า โปรดติดต่อขออนุญาตได้ที่ ส่วนโยธา 
เทศบาลเมืองปรกฟ้า เม่ือท่านท าการก่อสร้างอาคาร
แล้วเสร็จ ให้ท่านย่ืน 
ค าร้องขอหมายเลขประจ าบ้าน 
ได้ที ่งานทะเบียนราษฎร์ ทีว่่าการอ าเภอเกาะจนัทร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

- กองช่าง เทศบาลเมอืงปรกฟ้า 

ในวันและเวลาราชการ 

ส านักงาน 038-167062-4 ต่อ 113 

สายตรง 081-9496870 

 



 


