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ประกอบข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 

เร่ือง 
 

การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง  ดัดแปลงอาคาร  หรือรือ้ถอนอาคาร  
พุทธศักราช2548 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

หลักการ 
 

  เพ่ือก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ดดัแปลงอำคำร หรือรือ้ถอนอำคำรให้แก่
เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร หรือรือ้ถอนอำคำร นำยชำ่งและนำยตรวจ 
 

เหตุผล 
 

  เน่ืองจำกมำตรำ  64  ทวิ  แหง่พระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร  พ.ศ.  2522  แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
มำตรำ 21  แหง่พระรำชบญัญตัิควบคมุอำคำร  ( ฉบบั ท่ี 2 )  พ.ศ.  2535 ให้รำชกำรสว่นท้องถ่ินมีอ ำนำจหกัเงิน
คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนกำรก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร หรือรือ้ถอนอำคำร  ท่ีได้รับจำกผู้ขอรับใบอนญุำต
หรือผู้แจ้งตำมมำตรำ  39  ทวิ ไว้ได้ไมเ่กินร้อยละสิบของคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่วเพ่ือน ำมำจดัสรรเป็นเงิน
คำ่ตอบแทนให้แก่เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำร นำยช่ำง นำยตรวจ ได้
ตำมหลกัเกณฑ์และอตัรำท่ีก ำหนดในข้อบญัญตัิท้องถ่ิน  องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลองจงึเห็นสมควรตรำ
ข้อบญัญัตอิงค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง เร่ือง  กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง   
ดดัแปลงอำคำร หรือรือ้ถอนอำคำร  พ.ศ. 2548  เพ่ือใช้บงัคบัในเขตองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
เร่ือง  การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 

พุทธศักราช 2548 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 

 โดยท่ีเป็นกำรสมควรตรำข้อบญัญตัิองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล ว่ำด้วยกำรก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรตรวจ
แบบแปลนก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำร   พ.ศ. 2548 ใช้บงัคบัในเขตองค์กำรบริหำรสว่นต ำบล
โป่งตำลอง 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  64  ทวิ  แห่งพระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร  พ.ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติม  
โดยมำตรำ  21  แห่งพระรำชบญัญัติควบคมุอำคำร  ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง  
โดยควำมเห็นชอบจำกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง และได้รับควำมเห็นชอบของนำยอ ำเภอปำกช่อง  
จงึตรำข้อบญัญตัอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1  ข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนีเ้รียกว่ำ “ข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง  
เร่ือง  ก ำหนดคำ่ตอบแทนกำรตรวจแบบก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำร  พ.ศ. 2548” 
 ข้อ  2  ข้อบญัญัติองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี ้ ให้ใช้บงัคบัในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง  
นบัแตว่นัถดัจำกวนัท่ีได้ปิดประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท ำกำรองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง แล้วเจ็ดวนั 
 ข้อ  3  ในข้อบญัญตัอิงค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนี ้
 “อำคำร”  หมำยควำมว่ำ  ตึก บ้ำน  เรือน  โรง  ร้ำน  แพ  คลงัสินค้ำ  ส ำนกังำน  และสิ่งท่ีสร้ำงขึน้อย่ำง
อ่ืน  ซึง่บคุคลอำจเข้ำอยูห่รือเข้ำใช้สอยได้  และหมำยควำมรวมถึง 

(1) อฒัจนัทร์หรือสิ่งท่ีสร้ำงขึน้อยำ่งอ่ืน  เพ่ือใช้เป็นท่ีชมุนมุของประชำชน 
(2) เข่ือน  สะพำน  อโุมงค์  ทำงหรือทอ่ระบำยน ำ้  อูเ่รือ  คำนเรือ  ทำ่น ำ้  ทำ่จอดเรือ  รัว้  ก ำแพง  หรือ 

ประต ู ท่ีสร้ำงขึน้ตดิตอ่หรือใกล้เคียงกบัท่ีสำธำรณะหรือสิ่งท่ีสร้ำงขึน้ให้บคุคลทัว่ไปใช้สอย 
(3) ป้ำยหรือสิ่งท่ีสร้ำงขึน้ส ำหรับตดิหรือตัง้ป้ำย 

(ก) ท่ีตดิหรือตัง้ไว้เหนือท่ีสำธำรณะและมีขนำดเกินหนึง่ตำรำงเมตร หรือมีน ำ้หนกัรวมทัง้โครงสร้ำง 
เกินสิบกิโลกรัม 

(ข) ท่ีตดิหรือตัง้ไว้ในระยะหำ่งจำกท่ีสำธำรณะซึง่เม่ือวดัในทำงรำบแล้ว ระยะหำ่งจำกท่ีสำธำรณะ 
มีน้อยกวำ่ควำมสงูของป้ำยนัน้เม่ือวดัจำกพืน้ดนิ  และมีขนำดหรือมีน ำ้หนกัเกินกวำ่ท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

(4) พืน้ท่ีหรือสิ่งท่ีสร้ำงขึน้เพ่ือใช้เป็นท่ีจอดรถ  ท่ีกลบัรถ  และทำงเข้ำออกของรถส ำหรับอำคำรท่ี 
ก ำหนดตำมมำตรำ 8 (9)  แหง่พระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร  พ.ศ. 2522 

(5) สิ่งท่ีสร้ำงขึน้อยำ่งอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 
ทัง้นี ้ ให้หมำยควำมรวมถึงสว่นตำ่ง ๆ  ของอำคำรด้วย 
 



“แบบแปลน”  หมำยควำมวำ่  แบบเพ่ือประโยชน์ในกำรก่อสร้ำง  ดดัแปลง  รือ้ถอน  เคล่ือนย้ำย  ใช้หรือ 
เปล่ียนกำรใช้อำคำร  โดยมีรูปแสดงรำยละเอียดส่วนส ำคญั  ขนำด  เคร่ืองหมำยวสัดแุละกำรใช้สอยตำ่ง ๆ ของ
อำคำรอยำ่งชดัเจนพอท่ีจะใช้ในกำรด ำเนินกำรได้ 

“ก่อสร้ำง”  หมำยควำมวำ่  สร้ำงอำคำรขึน้ใหมท่ัง้หมด  ไมว่ำ่จะเป็นกำรสร้ำงขึน้แทนของเดมิหรือไม่ 
“ดดัแปลง”  หมำยควำมวำ่   เปล่ียนแปลงตอ่เตมิ   เพิ่ม   ลด  หรือขยำยซึง่ลกัษณะขอบเขต   แบบ   

รูปทรง  สดัสว่น  น ำ้หนกั  เนือ้ท่ี  ของโครงสร้ำงของอำคำรหรือสว่นตำ่ง ๆ ของอำคำร ซึง่ได้ก่อสร้ำงไว้แล้วให้ผิด 
ไปจำกเดมิ  และมิใชก่ำรซอ่มแซมหรือกำรดดัแปลงท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

“รือ้ถอน”  หมำยควำมวำ่  รือ้สว่นอนัเป็นโครงสร้ำงของอำคำร  ออกไป  เชน่  เสำ  คำน  ตง  หรือสว่นอ่ืน 
ของโครงสร้ำงตำมท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง 

“เจ้ำพนกังำนท้องถ่ิน” หมำยควำมวำ่ นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง 
 “เจ้ำหน้ำท่ีผู้ ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  ดัดแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำร” หมำยควำมว่ำ  ผู้ ซึ่ง              
เจ้ำพนกังำนท้องถ่ิน  แตง่ตัง้ให้เป็นเจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำร 
 “นำยชำ่ง” หมำยควำมวำ่ ผู้ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถ่ินแตง่ตัง้ให้เป็นนำยชำ่ง 
 “นำยตรวจ” หมำยควำมวำ่  ผู้ซึง่เจ้ำพนกังำนท้องถ่ินแตง่ตัง้ให้เป็นนำยตรวจ 
 ข้อ  4  ให้องค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลองหกัเงินคำ่ธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง 
ดัดแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำรท่ีได้รับจำกผู้ ขอรับใบอนุญำตหรือผู้ แจ้ง ตำมมำตรำ  39 ทวิ แห่ง
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ .ศ. 2522  แก้ไขเพิ่มเติมโดยมำตรำ  10 แห่งพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
(ฉบบัท่ี2 ) 
พ.ศ. 2535  เป็นจ ำนวนร้อยละสิบของเงินคำ่ธรรมเนียมดงักลำ่ว 
 ข้อ  5  เงินคำ่ธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำรท่ีหกัไว้  ตำม 
ข้อ  4  ให้น ำมำจดัสรรเป็นคำ่ตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำรแก่ 
บคุคลดงัตอ่ไปนี ้

(1) เจ้ำหน้ำท่ีผู้ตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  หรือแบบแปลนอำคำร 
(2) นำยชำ่ง 
(3) นำยตรวจ 
ข้อ  6  เงินคำ่ตอบแทนกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง  ดดัแปลงอำคำร  หรือรือ้ถอนอำคำรดงักลำ่วให้ 

เบกิจำ่ยจำกเงินรับฝำกจำกกำรหกัคำ่ธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง ดดัแปลงอำคำร หรือรือ้ถอน 
อำคำร 
 ข้อ  7 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง  รักษำกำรให้เป็นไปตำมข้อบญัญัติองค์กำรบริหำร
สว่นต ำบลนี ้และให้มีอ ำนำจออกระเบียบหรือหลกัเกณฑ์เพ่ือด ำเนินกำรตำมข้อบญัญัตอิงค์กำรบริหำรสว่น 
ต ำบลนีไ้ด้ตำมท่ีเห็นสมควร 
 



 
 

ประกำศ ณ วนัท่ี…………เดือน…………….พ.ศ.2548 
 
 

(นำยทองหลอ่  ช้ำงสีทำ) 
นำยกองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง 

 
ขอรับรองวำ่ร่ำงข้อบญัญตัิองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ฉบบันีไ้ด้ผำ่นควำมเห็นชอบจำกสภำองค์ 

กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง  ในครำวประชมุสภำองค์กำรบริหำรสว่นต ำบลโป่งตำลอง สมยัสำมญั สมยัท่ี  1   
ครัง้ท่ี  1/2548 , 2/2548  เม่ือวนัท่ี   24, 25   กมุภำพนัธ์   2548  จริง 
 
        (ลงช่ือ) 
        (นำยวิฑรูย์   สินทอง) 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโป่งตำลอง 
 

           เห็นชอบ 
 
 (นำยสพุล  ลีมำงกรู) 
  นำยอ ำเภอปำกช่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ข้อบัญญัตอิงค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
 
 

เร่ือง 
 
 

การก าหนดค่าตอบแทนการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง 
ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 

พุทธศักราช  2548 
 
 
 
 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง 
อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 


