
 
 
    อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้ว
เสร็จจะต้องแจ้งกองช่างท าการตรวจสอบ เพ่ือรับรอง
การใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผู้อื่นใช้ 
 
   การขออนุญาตก่อส ร้างตามมาตรา 39 ทวิ           
โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะต้อง
ด าเนินการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบ     
ที่ก าหนด พร้อมทั้งแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ดังนี้ 
 1) ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก)     
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
 2) ชื่อของผู้รับงานออกแบบและค านวณอาคาร      
ที่ก่อสร้าง (วุฒิวิศวกร) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
 3)  ชื่ อ ผู้ ค วบคุมงาน  ( ตามกฎหมาย วิชาชี พ
สถาปัตยกรรม-วิศวกรรม) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
 4) แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ
แบบ รายการค านวณ 
 5) วันเร่ิมต้น และวันสิ้นสุด การด าเนินการก่อสร้าง
อาคาร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คา่ธรรมเนียม 
 

- ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตร้ือถอน  ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้  ฉบับละ  20  บาท 
5.ใบรับรอง   ฉบับละ  10  บาท 
6.ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ  5  บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต 
1.ใบอนุญาตก่อสร้าง  ฉบับละ  20  บาท 
2.ใบอนุญาตดัดแปลง  ฉบับละ  10  บาท 
3.ใบอนุญาตร้ือถอน  ฉบับละ  10  บาท 
4.ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย  ฉบับละ  10  บาท 
 

- ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่ของอาคาร) 
1. อาคารไม่เกิน 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 เมตร ตร.ม. ละ 0.50 บาท 
2. อาคารไม่เกิน  3 ชั้น และสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่ เกิน          

15 เมตร ตร.ม. ละ 12.00 บาท 
3. อาคารสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร  
    ตร.ม. ละ   4.00บาท 
4. ป้าย ตร.ม. ละ 4 บาท 
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 การควบคมุอาคาร 

ตามพระราชบญัญติั 

ควบคมุอาคาร 
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กองช่าง  เทศบาลต าบลไผด่ าพฒันา 
    โทร. 035-864309 

 
 



   
ตามท่ีจังหวัดอ่างทองแจ้งว่า กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผัง
เมืองรวมจังหวัดอ่างทอง พุทธศักราช 2558  ได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 132 
ตอนที่ 121 ก วันที่ 17 ธันวาคม 2558 มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป           ซึ่ง
มาตรา 2 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พุทธศักราช2522 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2543 บัญญัติว่า 
ส าหรับท้องถิ่นที่ได้มีการประกาศให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมตามกฎหมาย ว่าด้วยการผังเมือง       ให้ใช้
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพุทธศักราช 2522 บังคับ
ตามเขตของผังเมืองรวมนั้น โดยไม่ต้องตราเป็นพระราช
กฤษฎีกา และตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
การขุดดินและการถมดิน พุทธศักราช 2543 บัญญัติว่า
ให้ใช้บั งคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
พุทธศักราช 2543 ในท้องที่ เขตผังเมืองรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง ท าให้ท้องที่จังหวัดอ่างทอง
เป็นเขตควบคุมอาคาร และเป็นเขตควบคุมการขุดดิน
และถมดินทั้งจังหวัด รวมถึงเขตเทศบาลต าบลไผ่ด า
พัฒนาด้วย ดังนั้น การกระท าใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรือ
เปลี่ยนการใช้อาคาร (อาคาร  หมายรวมถึง ตึก 
บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้า ส านักงาน และสิ่งที่
ก่อสร้างอย่างอื่น) ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได ้
และหมายความรวมถึง อัฒจันทร์  
 
 
 
 

 
หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นอย่างอื่น เพ่ือใช้ เป็นที่ชุมนุมของ
ประชาชน เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทาง หรือท่อระบาย
น้ า อู่เรือ คานเรือ ท่าน้ า ท่าจอดรถ ร้ัว ก าแพง หรือ
ประตู ที่สร้างขึ้นติดต่อหรือใกล้เคียงกับที่สาธารณะ 
หรือสิ่งที่สร้างขึ้นให้บุคคลทั่วไปใช้สอย ป้าย หรือสิ่งที่
สร้างขึ้นส าหรับติดหรือตั้งป้าย พ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้น
เพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ส าหรับอาคาร และสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  
การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร 

ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้ 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ขออนุญาต

และเจ้าของที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาตและเจ้าของ

ที่ดิน อย่างละ 1 ชุด 
3. แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ 

อย่างละ 5 ชุด 
4. ส าเนาโฉนดที่ดินที่จะท าการก่อสร้างอาคาร 

จ านวน 1 ชุด (หรือเอกสารสิทธ์ิอื่นๆ) 
5. ส า เ น า ห นั ง สื อ รั บ ก า ร จด ท ะ เ บี ย น บ ริษั ท 

วัตถุประสงค์ ผู้มีอ านาจลงชื่อแทน นิติบุคคล ท่ีขอ
อนุญาต ท่ีออกให้ไม่เกิน 6 เดือน 

  
  
 
 
 
 
 
 

 

การพจิารณาค าขออนุญาต 
 ในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดแบบแปลน 
เทศบาลอาจสั่งให้ผู้ขอใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ผังบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
หรือรายการค านวณที่ได้ยื่นไว้ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ. 
ควบคุ มอ าค าร( ฉบับที่  2 )  พ . ศ .  2535 ต าม
กฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 
 ใน กรณี ที่ เ ป็ น ก ารยื่ นค าข อ รับ ใบอ นุญาต             
ให้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อม
ด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน 
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
 ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ขยายเวลา
ออกไปได้อีกไม่เกินสองคราว คราวละไม่เกิน 45 วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา
ตามวรรคหนึ่ง หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้น แล้วแต่
กรณี 


