
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
เรื่อง  ชองทางการแจงเบาะแสปายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดท่ีรุกล้ำทางสาธารณะ หรือไมชอบดวยกฎหมาย  
ตามมาตรการปองกันการละเวนการปฏิบตัิหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะ 

*********************** 
  ตามที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ไดรับแจงจากกระทรวงมหาดไทยวา สำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ไดแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ มกราคม  ๒๕๖๒  เรื่องมาตรการปองกันการละเวนการปฏิบัติ

หนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติเสนอ และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับมาตรการปองกันการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการ

บังคับใชกฎหมายเก่ียวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะไปพิจารณาดำเนินการ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให

กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นพิจารณาดำเนินการและแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของดำเนินการตามมาตรการ

ปองกันและการละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับปายโฆษณาบนทางสาธารณะในมาตรการ

เรงดวน โดยใชมาตรการทางการบริหาร และจัดใหมีชองทาง สำหรับการแจงเบาะแสปายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดรุกล้ำ

ทางสาธารณะหรือไมชอบดวยกฎหมาย 

  ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการในเรื่องดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย องคการบริหารสวนตำบล

โคงยาง จึงประกาศกำหนดชองทางสำหรับการแจงเบาะแสปายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดท่ีรุกล้ำทางสาธารณะหรือไมชอบ

ดวยกฎหมาย ที่อยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพื่อใหประชาชนแจงเบาะแส โดยมี

ชองทางตางๆ ดังนี ้

  ๑.  แจงเบาะแสดวยตนเองในวันเวลาราชการ โดยใหผูรองเรียนหรือผูรับมอบอำนาจเดินทางมา

รองเรียน ณ องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เลขที่ ๙๙  หมูที่ ๔  ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๒.  แจงเบาะแสทางไปรษณีย โดยสงมาที่องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เลขที ่ ๙๙ หมูที ่ ๔  

ตำบลโคงยาง  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา 

  ๓.  แจงเบาะแสผานทางโทรศพัท องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง โทรศพัท ๐๙๙-๐๐๓๙๙๗๑  

  ๔.  แจงเบาะแสผานทาง เว็บไซต www.kongyang.go.th 

  ๕.  ไอดีไลน  :  0990039971  

  ๖.  เฟสบุค : https://web.facebook/profile.php?id=100039511810994 

  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๑   เดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

ลงชื่อ 

    (นายณรงค  เตี้ยงสูงเนิน) 

           นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 

 

 

 

 



กฎหมายที่เกี่ยวของ 

พระราชบัญญัติ 

รักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

พ.ศ. ๒๕๓๕ 

  มาตรา ๑๐  การโฆษณาดวยการปด ทิ้ง หรือโปรยแผนประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ จะ

กระทำไดตอเมื่อไดรับหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือพนักงานเจาหนาที่ และตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

หลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสืออนุญาตดวย 

  การขออนุญาต การอนุญาต การกำหนดอัตราคาธรรมเนียมและการงดเวนคาธรรมเนียมในการขอ

อนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกฎกระทรวงดังกลาวตองกำหนดใหชัดเจนวากรณี

ใดพึงอนุญาตไดหรืออนุญาตไมได และกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตไวดวย 

  ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกการกระทำของราชกสารสวนทองถิ่น ราชการสวนอ่ืนหรือ

รัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอำนาจกระทำได หรือเปนการโฆษณาดวยการปดแผนประกาศ ณ สถานที่ซึ่ง

ราชการสวนทองถ่ินจัดไวเพ่ือการนั้น หรือเปนการโฆษณาในการเลือกตั้งตามกฎหมายวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภา

นิติบัญญัติแหงรัฐ สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และการโฆษณาดวยการปดประกาศของ

เจาของหรือผูครอบครองอาคารหรือตนไม เพียงเพ่ือใหทราบชื่อเจาของหรือผูครอบครองอาคาร ชื่ออาคาร เลขที่

อาคาร หรือขอความอ่ืนเก่ียวแกการเขาไปและออกจากอาคารนั้น 

   

  มาตรา ๑๑  การโฆษณาตามมาตรา ๑๐ โดยมิไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงาน

เจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในการอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถิ่น

หรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งเปนหนังสือใหผูโฆษณาปลด รื้อ ถอน ขูด ลบหรือลางขอความหรือภาพนั้นภายใน

เวลาที่กำหนด 

  ถาการโฆษณาดังกลาวตามวรรคหนึ่งมีขอความหรือภาพที่มีผลกระทบตอความสงบเรียบรอย หรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือลามกอนาจร พนักงานเจาหนาที่มอีำนาจปลด รื้อ ถอน ขูด ลบ หรือลางขอความหรือ

ภาพนั้นไดเองโดยคดิคาใชจายจากผูโฆษณาตามที่ไดใชจายไปจริง 

  

  มาตรา ๓๙  หามมิใหผูใดติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะ เวนแตไดรับหนังสือ

อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่หรือเปนการกระทำของ 

  ราชการสวนทองถ่ิน ราชการสวนอื่นหรือรัฐวิสาหกิจหรือของหนวยงานที่มีอำนาจกระทำไดหรือเปน

การวางไวเพียงชั่วคราว 

  การติดตั้ง ตาก วาง หรือแขวนสิ่งใด ๆ ในที่สาธารณะโดยมิไดมีหนังสืออนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ หรือไดรับอนุญาตแตมิไดปฏิบัติใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในการอนุญาต ให

เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจสั่งใหผูกระทำการวรรคหนึ่งปลด หรือรื้อถอนภายในเวลาที่

กำหนด ถาผูนั ้นละเลย เพิกเฉย นอกจากมีความผิดฐานขัดคำสั ่งเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแลว           

ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ตอไป  
 

  มาตรา ๔๓  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตำบล ผูวา

ราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืน มีหนาที่รับผิดชอบการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญัตินี้ของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งอยูในการปกครองบังคบับัญชาของตน 

  ในกรณีท่ีไดมีการมอบหมายใหรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดหรอืปลัดองคการบริหารสวน 

/จังหวัด... 



- ๒ - 

จังหวัด รองนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล รองนายกองคการบริหารสวนตำบลหรือปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือปลัดกรุงเทพมหานคร รองนายกเมืองพัทยา หรือปลัดเมืองพัทยา หรือรอง

ผูบริหารหรือปลัดขององคกรปกครองสวนทองถิ ่นอื่นชวยปฏิบัติหนาที่ใหผู ไดรับมอบหมายมีหนาที ่รับผิดชอบ

เชนเดียวกับผูมอบหมาย 

 

  มาตรา ๔๔ นอกจากอำนาจหนาที่ที ่ไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและ

พนักงานเจาหนาที่มีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

  (๑)  โฆษณาใหประชาชนไดทราบถึงหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

  (๒)  สอดสองและกวดขันไมใหมีการฝาฝนพระราชบัญญัตินี้โดยเครงครดั 

  (๓)  ตักเตือนผูกระทำความผิดหรือสั่งใหผูกระทำความผิดแกไขหรือขจัดความสกปรก หรือความไม

เปนระเบียบหรือความไมเรียบรอยใหหมดไป 

  (๔)  จับกุมผูกระทำความผิดซึ่งไมเชื่อฟงคำตักเตือนและดำเนินคดีตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

  มาตรา ๔๕  เมื ่อมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี ้เกิดขึ้นในทองที ่ใด และพนักงาน

เจาหนาที่ไมอาจทราบตัวผูกระทำผิด ใหพนักงานเจาหนาที่ของทองถิ่นนั้นทุกคนรวมกันขจัดหรือแกไขไมใหสิ่งที่ผิด

กฎหมายปรากฎอยูในที่สาธารณะหรือสถานสาธารณะอีกตอไป 

  ใหเจาพนักงานทองถิ่น จัดหาอุปกรณและอำนวยความสะดวกใหแกพนักงานเจาหนาที ่ในการ

ปฏิบัติการ และใหวางระเบียบการปฏิบัติการของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 

 

  มาตรา ๔๖  ในกรณีที่ไดจับกุมผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่แจงให

ผูกระทำความผิดจัดการลบ ลาง กวาด เก็บ ตกแตง ปรับปรุงสิ่งท่ีเปนความผิดมิใหปรากฏอีกตอไป ภายในระยะเวลา

ที่กำหนด ถาผูกระทำความผิดยินยอมปฏิบัติตาม ใหคดีเปนอันเลิกกัน ถาผูกระทำความผิดไมปฏิบัติตามพนักงาน

เจาหนาที่มีอำนาจจัดทำหรือมอบหมายใหผูอื ่นจัดทำใหเกิดความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย และให

ผูกระทำความผิดชดใชคาใชจายในการเขาจัดทำความสะอาดหรือความเปนระเบียบเรียบรอยตามที่ไดใชจายไปจริง

ใหแกเจาพนักงานทองถิ่น แตการชดใชคาใชจายไมลบลางการกระทำความผิด หรือระงับการดำเนินคดีแกผูกระทำ

ความผิด 

 

  มาตรา ๔๘  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นหรือผูซึ ่งเจาพนักงาน

ทองถิ่นแตงตั้งและพนักงานสอบสวน มีอำนาจเปรียบเทียบได เมื่อผูตองหาชำระคาปรับตามที่เปรียบเทียบภายในสิบ

หาวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

  ถาผูตองหาไมยินยอมตามที่เปรียบเทียบหรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระคาปรับภายในกำหนดเวลา

ดังกลาว ใหดำเนินคดีเพ่ือฟองรองตอไป 

  คาปรับที ่ไดจากการเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง ใหแบงแกผูแจงตามมาตรา ๕๑ กึ่งหนึ ่ง และ

พนักงานเจาหนาที่ เจาพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่ควบคุมการจราจร ผูจับกุมอีกก่ึงหนึ่ง 

   

  มาตรา ๔๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๘  วรรคสาม คาธรรมเนียมและคาปรับที่เปรียบเทียบตาม

พระราชบัญญัตินี้ใหเปนรายไดของราชการสวนทองถ่ิน 

 

/มาตรา ๕๐ ในกรณ.ี.. 
 



- ๓ - 
 

  มาตรา ๕๐  ในกรณีที่มีการกระทำความผิดหรือมีเหตุอันควรสงสัยวา มีการกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่มีอำนาจจับกุมผูกระทำความผิดหรือผูที่ตองสงสัยวา

กระทำความผิดนั้น พรอมดวยยานพาหนะ เครื่องมือ และสิ ่งของที่ใชในการกระทำความผิดเพื่อดำเนินการตาม

กฎหมายได 

  ในการปฏิบัติหนาที่ใหเจาพนักงานทองถิ่นและพนักงานเจาหนาที่แสดงบัตรประจำตัวเมื่อบุคคลที่

เก่ียวของรองขอ 

  บัตรประจำตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยกำหนด 

   

  มาตรา ๕๑  ในกรณทีี่มีผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ประชาชนผูพบเห็นอาจแจงความตอ

พนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่นหรือพนักงานเจาหนาที่ เพื่อใหพนักงานสอบสวน เจาพนักงานทองถิ่น หรือ

พนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามอำนาจหนาที่โดยไมชักชาและใหถือวาประชาชนผูพบเห็นการกระทำความผิด

ดังกลาวเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 

  มาตรา ๕๔  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๕  มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ หรือ มาตรา ๔๑ ตองระวางโทษ

ปรับไมเกินสองพันบาท 

 

  มาตรา ๕๖  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๗  หรือมาตรา ๑๘  ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท 

 

อัตราคาธรรมเนียม 

  ๑.  คาธรรมเนียมใบอนุญาตปดแผนประกาศ 

       หรือเขียนขอความหรือภาพ ติดตั้ง เขียนปาย 

       หรือเอกสาร หรือทิ้งหรือโปรยแผนประกาศ 

                          เพ่ือโฆษณาแกประชาชน     ฉบับ  ๒๐๐   บาท  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

  มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 

  “อาคาร”  หมายความวา ตึก บาน เรือน โรง ราน แพ คลังสินคา สำนักงาน และสิ่งที่สรางขึ้น อยาง

อ่ืนซึ่งบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยได และหมายความรวมถึง 

  (๓)  ปายหรือสิ่งที่สรางข้ึนสำหรับติดหรือตั้งปาย 

  (ก)  ที่ติดหรือตั้งไวเหนือที่สาธารณะและมีขนาดเกินหนึ่งตารางเมตร หรือมีน้ำหนักรวมทั้งโครงสราง

เกินสิบกิโลกรัม 

  (ข)  ที่ติดหรือตั้งไวในระยะหางจากที่สาธารณะซึ่งเมื่อวัดในทางราบแลว ระยะหางจากที่สาธารณะมี

นอยกวาความสูงของปายนั้นเม่ือวัดจากพื้นดิน และมีขนาดหรือมีน้ำหนักเกินกวาที่กำหนดในกฎกระทรวง 

   

  มาตรา ๒๑  ผูใดจะกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน

ทองถ่ิน หรือแจงตอเจาพนักงานทองถ่ิน และดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

   

  มาตรา ๒๑ ทวิ การกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารชนิดหรือประเภทที่กฎกระทรวง

กำหนดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณสวนตางๆ ของโครงสรางอาคาร ผูขอรับใบอนุญาตหรือผูแจงตาม

มาตรา ๓๙ ทวิ ตองจัดใหมีการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณดังกลาวตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กำหนดในกฎกระทรวง 

 

  มาตรา ๒๒  ผูใดจะรื้อถอนอาคารดังตอไปนี้ ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือแจง

ตอเจาพนักงานทองถิ่นและดำเนินการตามมาตรา ๓๙ ทว ิ

  (๑)  อาคารที่มีสวนสูงเกินสิบหาเมตร ซึ่งอยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาความสูงของ

อาคาร 

  (๒) อาคารที่อยูหางจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะนอยกวาสองเมตร 

 

  มาตรา ๒๕  ในกรณทีี่เปนการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ใหเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผล ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายในสีส่ิบหาวันนับแตวันที่

ไดรับคำขอ 

  ในกรณีมีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตได

ภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกินสองคราว คราวละไมเกินสี่สิบหาวัน แตตองมี

หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง

หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น แลวแตกรณ ี

  ในกรณีที่เจาพนักงานทองถิ่นออกใบอนุญาตหรือมีคำสั่งไมอนุญาตใหเจาพนักงานทองถิ่นแจงใหผู

ขอรับใบอนุญาตทราบโดยไมชักชา 

   

  มาตรา ๒๖  ในกรณีที่การกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารที ่ขออนุญาตนั้นมี

ลักษณะหรืออยูในประเภทที่ไดกำหนดเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรม หรือเปน

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม ถาวิศวกรหรือสถาปนิกผูรบัผิดชอบในการนั้น

ตามที่ระบุไวในคำขอมิไดเปนผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม

ตามกฎหมายดังกลาว แลวแตกรณ ีใหเจาพนักงานทองถิ่นปฏิเสธไมรับพิจารณาคำขอนั้น 

 

/มาตรา ๓๒ ตรี... 



- ๒ - 

  มาตรา ๓๒ ตรี  เจาของอาคาร ผู ครอบครองอาคาร หรือผู ดำเนินการ สำหรับอาคารชนิดหรือ

ประเภทตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๘ (๑๖) ตองจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย

ตอชีวิต รางกาย และทรัพยสินของบุคคลภายนอกตามหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไขและจำนวนเงินเอาประกันภัยที่

รัฐมนตรีกำหนดในกฎกระทรวงโดยคำแนะนำของ คณะกรรมการควบคุมอาคาร 

 

  มาตรา ๓๕  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ หรือมาตรา ๒๒  ใหใชไดตามระยะเวลาที่กำหนดไวใน

ใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่น คำขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเม่ือไดยื่น

คำขอดังกลาวแลว ใหดำเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่น จะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 

  มาตรา ๓๖  ใบอนุญาตที่ออกตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒  หรือมาตรา ๓๓ จะโอน แกกันมิได เวน

แตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากเจาพนักงานทองถ่ิน 

 

  มาตรา ๓๗  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ หรือมาตรา ๓๓ ตาย ทายาท

หรือผูจัดการมรดกของบุคคลดังกลาวซึ่งประสงคจะทำการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนยาย ใชหรือเปลี่ยนการ

ใชอาคารนั้นตอไป ตองมีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบ ภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ผูไดรับใบอนุญาตตาย 

ในกรณเีชนวานี้ใหถือวาทายาทหรือผูจัดการมรดก ดังกลาวเปนผูไดรับใบอนุญาตนั้นแทน 

 

  มาตรา ๓๘  ในระหวางการกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณีผูไดรับ

ใบอนุญาตตองเก็บใบอนุญาต แผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบ แบบแปลนไวในบริเวณที่ไดรับ

อนุญาตใหกระทำการดังกลาวหนึ่งชุด และพรอมที่จะใหนายชางหรือ นายตรวจตรวจดูได ใหผูครอบครองอาคาร

ประเภทควบคุมการใชแสดงใบรับรองตามมาตรา ๓๒ หรือใบอนุญาตตามมาตรา ๓๓ ไวในที่เปดเผยและเห็นไดงาย ณ 

อาคารนั้น 

 

  มาตรา ๓๙  ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดใน สาระสำคัญใหผู

ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับรองยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองตอ เจาพนักงานทองถิ่น ภายในสิบหา

วันนับแตวันที่ไดทราบถึงการสูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุด การขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง และ

การออกใบแทนใบอนุญาต หรือใบแทนใบรับรอง ใหเปนไปตามหลักเกณฑว ิธีการ และเงื ่อนไขที ่กำหนดใน

กฎกระทรวง ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ใหมีผลตามกฎหมายเชนเดียวกับใบอนุญาต หรือใบรับรอง 

แลวแตกรณ ี

 

อัตราคาธรรมเนียม 

(๙)  การตรวจแบบแปลนกอสราง หรือดัดแปลงอาคาร ใหคิดคาธรรมเนียมสำหรับการ กอสราง หรือสำหรับสวนที่มี

การดัดแปลง ดังนี ้

(ง)  ปาย คิดตามพ้ืนท่ีของปายโดยเอาสวนกวางท่ีสุด คูณดวยสวนที่ยาวที่สุด ตารางเมตรละ ๔ บาท 

 

 

 

 

 

 


