
  

 
 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค ์

 

เรื่อง 

 

การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือ
ดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2561 

 

ของ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

อำเภอบ้านลาด  จังหวัดเพชรบุรี 

 

 



บันทึกหลักการและเหตุผล 
ประกอบข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เร่ือง  การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  พ.ศ. 2561 
......................................................... 

 
 

หลักการ 

 เพื่อกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
แบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  นายช่าง  และนายตรวจ 

 

เหตุผล 

 เนื่องด้วยมาตรา  64  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
มาตรา  21  แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535  บัญญัติให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจ
หักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่ได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาตหรือ     ผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ  ไว้ได้ไม่เกินร้อยละสิบของค่าธรรมเนียมดังกล่าว  เพื่อนำมาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนให้แก่
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  นายช่างและนายตรวจได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ี
กำหนดในข้อบัญญัติท้องถิ่น  ดังนั้น  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าว  จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้ 
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ข้อบัญญัติองค์การบริหารสว่นตำบลถำ้รงค ์
เรื่อง  การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2561 

 
-------------------------------- 

 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล 

พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5)  พ.ศ.2546 
ประกอบกับมาตรา 64 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญติั
ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลถ้ำรงค์ และนายอำเภอบ้านลาด  จึงตราข้อบัญญัติไว้  ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ  1  ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เรื่อง  การกำหนด
ค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร พ.ศ.2561” 
 
 ข้อ  2  ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์  เมื่อได้ประกาศไว้โดย
เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
 ข้อ  3  ในข้อบัญญัตินี้ 
  “เจ้าพนักงานท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
  “เจ้าหน้าที่ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร” หมายถึง  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นแต่งต้ังให้เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
  “นายช่าง”  หมายถึง  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็นนายช่าง 
  “นายตรวจ”  หมายถึง  ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งต้ังให้เป็นนายตรวจ 
 
 ข้อ  4 ให้กองคลังซึ่งมีหน้าที่รับเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือดัดแปลง
อาคาร หักค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารท่ีได้รับจากผู้ขอรับใบอนุญาต  หรือผู้แจ้ง  
ตามาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  เป็นจำนวนร้อยละสิบของ
เงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 
 ข้อ  5  ให้กองคลังนำเงินที่หักไว้ตามข้อ 4 มาจัดสรรเป็นเงินค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลน
ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนายช่าง  และนายตรวจ 
ตามอัตราต่อไปนี้ 
  5.1  เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร ร้อยละ 50 
  5.2  นายช่าง  ร้อยละ  25 
  5.3  นายตรวจ  ร้อยละ  25 
 
  



 
-3- 

 
 ข้อ  6  เงินค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างอาคารดังกล่าว  ให้เบิกเงินจากเงินรับฝาก
การหักเงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
 
 ข้อ  7  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ เป็นผู้รักษาการตามข้อบัญญัตินี ้  และให้มี
อำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำส่ัง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้ 
 
 
    ประกาศ ณ  วันที่  12  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2561 
 
                                                                             สำฤทธิ์  อบแย้ม 
 

                               (นายสำฤทธิ์  อบแย้ม) 
                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 
 
 
 
                  เห็นชอบ 
 
                สุนีย์รัตน์   ภู่ขำ 
 

          (นางสาวสุนีย์รัตน์   ภู่ขำ) 
             นายอำเภอบ้านลาด 
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อัตราค่าธรรมเนียม 
ท้ายข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงค์ 

เร่ือง  การกำหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร  พ.ศ. 2561 
ข้อ 1. ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดังนี้ 

(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบับละ  20 บาท 
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ  10 บาท 
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ  10 บาท 
(4) ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย    ฉบับละ  10 บาท 
(5) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้    ฉบับละ  20 บาท 
(6) ใบรับรอง     ฉบับละ  10 บาท 
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ  5 บาท 

 

ข้อ 2 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต  ดังนี ้
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง    ฉบับละ  20 บาท 
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง    ฉบับละ  10 บาท 
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน    ฉบับละ  10 บาท 
(4) ใบอนุญาตเคล่ือนย้าย    ฉบับละ  10 บาท 

 

ข้อ 3 ให้กำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  หรือดัดแปลงอาคารสำหรับการก่อสร้าง
หรือสำหรับส่วนท่ีมีการดัดแปลง  ดังนี้ 

(1) อาคารซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร  ให้คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละ
ช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

(2) อาคารซึ่งสูงเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน  หรือสูงเกินสิบสองเมตร  แต่ไม่เกินห้าสิบเมตร
ให้คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน  ตารางเมตรละ  2  บาท 

(3) อาคารซึ่งสูงเกินสามชั้นหรือสูงเกินสิบห้าเมตร  ให้คิดตามพื้นที่ของพื้นอาคารแต่ละช้ัน
รวมกัน  ตารางเมตรละ  4  บาท 

(4) อาคารประเภทซึ่งจะต้องมีพื ้นรับน้ำหนักทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้าร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่ง    
ตารางเมตรให้คิดตามพื้นท่ีของพื้นอาคารแต่ละช้ันรวมกัน  ตารางเมตรละ  4  บาท 

(5) พื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ  สำหรับ
อาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ี
แก้ไขเพิ่มเติม ให้คิดตามพื้นที่ของที่จอดรถ  ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถรวมกัน  
ตารางเมตรละ 0.50  บาท 

ในกรณีท่ีพื้นท่ีหรือส่ิงท่ีสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเข้าออกของรถสำหรับ 
อาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม อยู่ในอาคาร
หรือช้ันหนึ่งช้ันใดของอาคาร  ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึ่งอีก 

(6) ป้ายให้คิดตามพื้นท่ีของป้ายโดยเอาส่วนกว้างท่ีสุดคูณด้วยส่วนยาวที่สุดตารางเมตรละ   
4  บาท 

(7) อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน  ทางหรือท่อระบายน้ำ  รั้วหรือกำแพง  
รวมทั้งประตูรั้วหรือกำแพง  ให้คิดตามความยาว  เมตรละ  1  บาท 
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ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตร  ต้ังแต่กึ่งหนึ่งขึ้น 

ไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม  ถ้าต่ำกว่ากึ่งหนึ่งให้ปัดท้ิง 
 ในการคิดความสูงของอาคารเป็นช้ัน  ให้นับจำนวนช้ันของพื้นอาคารท่ีบุคคลเข้าใช้สอยได้   

ยกเว้นพื้นช้ันลอย 
 ในการคิดความสูงของอาคารเป็นเมตร  ให้วัดจากระดับพื้นดินถึงหลังคา  หรือส่วนของอาคาร 

ท่ีสูงท่ีสุด 
 ในกรณีที ่อาคารมีพื ้นชั ้นลอย  ให้ค ิดพื ้นชั ้นลอยเป็นพื ้นที ่ของพื ้นอาคารในการคิด

ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้วย 
 

 ข้อ 4 ให้อาคารดังต่อไปนี ้ได้ร ับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามข้อ 1  การต่ออายุ
ใบอนุญาต  ตามข้อ  2  และการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารตามข้อ 3 

(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ท่ีใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(2) อาคารของราชการส่วนท้องถิ่น  ท่ีใช้ในราชการหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ 
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่ใช้ในกิจการขององค์การหรือใชเ้พื่อ

สาธารณประโยชน์ 
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรืออาคารต่างๆ ที่ใช้เพื่อการศาสนา  ซึ่งมีกฎหมายควบคุม

การก่อสร้างไว้แล้วโดยเฉพาะ 
(5) อาคารท่ีทำการขององค์การระหว่างประเทศ  หรืออาคารท่ีทำการของหน่วยงานท่ีต้ังขึ้น

ตามความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ 
(6) อาคารท่ีทำการสถานทูตหรือสถานกงสุลต่างประเทศ 
(7) อาคารช่ัวคราวเพื่อใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างอาคารถาวร  ซึ่งสูงไม่เกินสองช้ันหรือสูงไม่

เกินเก้าเมตร  และมีกำหนดเวลารื้อถอน 
(8) อาคารเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวซึ่งสูงไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้าเมตร  และ

ไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารประเภทควบคุมการใช้ตามมาตรา  32 
แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีกำหนดเวลา
รื้อถอน 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 


