
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 มาตรา 2 วรรคสอง แห่งพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไ้ขเพ่ิมเติม โดยพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร

(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2543 บญัญติั ว่า ส าหรับเขตท้องท่ีท่ีได้มีการ

ประกาศให้ใชบ้งัคบัผงัเมืองตามกฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง ให้

ใชพ้ระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 บังคับตามเขตของ

ผงัเมืองรวมนั้นโดยไม่ตอ้งตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงท าให้

พ้ืนท่ีต าบลนาขา้วเสียเป็นเขตควบคุมอาคาร 

 ดงันั้นผูใ้ด ก่อสร้าง, ดดัแปลง, หรือร้ือถอนอาคารใน

ต าบลนาขา้วเสีย ตอ้งขออนุญาตต่อเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้าง, ดัดแปลง, 

หรือร้ือถอนอาคาร  ประกอบดว้ย 

1. หนังสือขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือร้ือถอน

อาคาร 

2. แผนผงับริเวณ แผนท่ีโดยสงัเขปสถานท่ีขออนุญาต 

3. แบบแปลน รายการประกอบแผน 

4. ส าเนาโฉนดท่ีดิน /น.ส. 3 / ส.ค. 1 

5. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของเจา้ของบา้น 

6. ส าเนาทะเบียนบา้นของเจา้ของบา้น 

7. หนงัสือยนิยอมใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน (กรณีท่ีสร้าง

ในท่ีดินผูอ่ื้น) 

8. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณี

สร้างชิดเขตท่ีดินผูอ่ื้น) 
  

  

การขออนุญาตขุดดนิและถมดนิ 

 พ้ืนท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสียเป็นพ้ืนท่ี

ประกาศใชผ้งัเมืองรวมและเป็นพ้ืนท่ีควบคุมการขดุดินและถม

ดินตามมาตรา 3 (6) พ.ร.บ.การขดุดินและถมดิน พ.ศ. 2543 ผูท่ี้

ขดุดินและถมดินในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาขา้วเสีย 

1. การถมดินท่ีมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตร.ม. (1ไร่ 1งาน) 

2. การขดุดินโดยมีความลึกจากพ้ืนดินเดิมเกิน 3 เมตร 

หรือมีปากบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม. (6ไร่ 1 งาน) 

ตอ้งแจง้ต่อเจา้หนกังานทอ้งถ่ิน 
 เอกสารประกอบการแจ้งการขุดดนิและถมดนิ ประกอบด้วย 

1. แผนผงับริเวณ 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผู ้

แจง้ 

3. ส าเนาหรือหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล(กรณีผูแ้จง้

เป็นนิติบุคคล) 

4. หนงัสือมอบอ านาจ ส าเนาทะเบียนบา้น ส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน (กรณีมอบอ านาจให้ผูอ่ื้นแจง้แทน) 

5. รายการค านวณ 

6. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 

7. หนงัสือยนิยอมของเจา้ของท่ีดิน (กรณีให้บุคคลอ่ืนขดุดิน/ถม

ดิน) 

 ค่าธรรมเนียม 

1. ใบรับแจง้การขดุดินและถมดิน ฉบบัละ  500   บาท 

2. ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร หนา้ละ          1   บาท 

  

 

 

กฎกระทรวง 

ให้ใช้บังคบัผงัเมอืงรวมจงัหวดัตรัง พ.ศ. 2558 

 

 
 

    กฎกระทรวงน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 

    ใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม ในทอ้งท่ีจงัหวดตรัง 



                                               

 

                                                          สรุปสาระส าคัญกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมจังหวัดตรัง พ.ศ. 2558                                                                                                                                                              การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆน้ีให้เป็นไปดังต่อไปน้ี 

ประเภทใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1. ท่ีดินประเภทชุมชน  
(สีชมพู) 

 
ให้ ใ ช้ประโยชน์ ท่ี ดินเพื่ อการอยู่
อาศัยพาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
สถาบัน ศาสนา  สถาบันราชการ
ก า ร ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
สาธารณูปการ 

2. ท่ีดินประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินค้า (สีม่วง) 

 
ใ ห้ ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท่ี ดิ น เ พื่ อ ก า ร
อุ ตส าหกรรม  หรื อ เกี่ ย ว ข้อ งกั บ
อุตสาหกรรมคลั งสิน ค้า  สถาบัน
ร า ช ก า ร ส า ธ า ร ณู โ ภ ค  แ ล ะ
สาธารณูปการ 

3. ท่ี ดิ น ป ร ะ เ ภ ท ช น บ ท แ ล ะ
เกษตรกรรม  
(สีเขียว) 

ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่
อาศัยสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ 

4. ท่ีดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ
เกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและ
เส้นทแยงสีเขียว) 

ให้ใช้ประโยชน์ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
หรือเกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่
อาศัย สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
สถาบันราชการ การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

  
การใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ประเภทต่างๆ 

 
1. ท่ีดิน

ประเภทชุมชน 
(สีชมพู) 

 
2. ท่ีดิน
ประเภท

อุตสาหกรรม
และคลังสินค้า 

(สีม่วง) 

 
3. ท่ีดินประเภท

ชนบทและ
เกษตรกรรม 

(วีเขียว) 

 
4. ท่ีดินประเภท
อนุรักษ์ชนบท

และเกษตรกรรม 
(สีขาวมีกรอบ

และเส้นทแยงสี
เขียว) 

 
 
 
 
ประเภทกิจการ 

 

1. โรงงานทุกจ าพวกตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และ
จ าพวกท่ีก าหนให้ด าเนินการได้ตามบัญชีท้าย
กฎกระทรวงน้ี 

 
 

(ดูบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง) 

  
 

(ดูบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง) 

 
 

(ดูบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง) 

 1. การใ ช้ประโยช น์
ท่ีดินเพื่อกิจการอื่นให้มี
ท่ีว่างไม่เกิน ร้อยละ ... 
ของแปลงท่ีดินท่ียื่นขอ
อนุญาต 

ไม่เกินร้อยละ 
30 

ไม่เกินร้อยละ 
20 

ไม่เกินร้อยละ  
30 

ไม่เกินร้อยละ 
40 

2. คลังน้ ามันและสถานท่ีเก็บรักษาน้ ามัน 
ลักษณะท่ีสาม ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
น้ ามันเช้ือเพลิง เพื่อการจ าหน่าย 

 
ห้าม 

  
ห้าม 

สถานีบริการน้ ามันประเภท ก,ข,ค 
ลักษณะท่ีสอง, จ ลักษณะท่ีสอง 

 และ ฉ 

 
ห้าม 

 2. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ริมทางหลวงแผ่นดิน ให้
มีท่ีว่างตามแนวขนานริม
ขอบทางไม้น้อยกว่า 6 
เมตร 

  ทล 4, ทล 403, 
ทล 404, ทล 419, 

ทล 4046, ทล 
4125, ทล 4159, 

ทล 4235, ทล 
4264 

ทล 4, ทล 
403, ทล 

4046, ทล 
4125, 

3. คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว สถานท่ีบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียม ประเภทโรงบรรจุ สถานท่ีบรรจุ
ก๊าซปิโตรเลียมประเภทห้องบรรจุ และสถานท่ี
เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมประเภทโรงเก็บตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 

 
 

ห้าม 

  
 

ห้าม 

 
 

ห้าม 

 3. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ริมฝั่งแม่น้ าตรังแม่น้ าปะ
เหลียน และล าคลองให้
มีท่ีว่างตามแนวขนานริม
ฝั่งตามสภาพธรรมชาติ
ของแม่น้ า ล าคลอง ไม้
น้อยกว่า ... เมตร เว้น
แต่เป็นการก่อสร้างเพื่อ
การคมนาคมทางน้ าหรือ
การสาธารณูปโภค 

ไม่น้อยกว่า 
10 เมตร 

(ส าหรับริมฝั่ง
แม่น้ าตรัง 
แม่น้ าปะ
เหลียน) 

ไม่น้อยกว่า 6 
เมตร (ส าหรับ
ริมฝั่งล าคลอง) 

ไม่น้อยกว่า 10 
เมตร (ส าหรับริม

ฝั่งแม่น้ าตรัง 
แม่น้ าปะเหลียน) 
ไม่น้อยกว่า 6 

เมตร (ส าหรับริม
ฝั่งล าคลอง) 

ไม่น้อยกว่า 10 
เมตร (ส าหรับ
ริมฝั่งแม่น้ าตรัง 
แม่น้ าปะเหลียน) 
ไม่น้อยกว่า 6 
เมตร (ส าหรับ
ริมฝั่งล าคลอง) 4. เลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน 

เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่า
ด้วย การสงวนและคุ้มครอง สัตว์ป่า เพื่อการค้า 

 
ห้าม 

    

5. จัดสรรท่ีดินเพื่อประกอบอุตสาหกรรม ห้าม  ห้าม ห้าม  4. การใช้ประโยชน์ท่ีดิน
เ พื่ อ กิ จ ก า ร อื่ น ใ ห้
ด าเนินการหรือประกอบ
กิจการได้ในอาคาร ท่ีมี
ความสูงไม่เกิน ... เมตร 
กา ร วั ด คว า มสู ง ขอ ง
อาคารให้วัดจากระดับ
พื้นดินท่ีก่อสร้างถึงพื้น
ดาดฟ้า ส าหรับอาคาร
ทรงจั่วหรือปั้นหยาให้วัด
จ า ก ร ะ ดั บ พื้ น ดิ น ท่ี
ก่อสร้างถึงยอดผนังของ
ช้ันสูงสุด 

ไม่เกิน  
16 เมตร 

ไม่เกิน 
16 เมตร 

ไม่เกิน 
16 เมตร 

ไม่เกิน 
12 เมตร 

6. ไซโลเก็บผลิตผลทางการเกษตร ห้าม     

7.  7.  ก าจัดมูลฝอย ห้าม   ห้าม  

8. จัดสรรท่ีดินเพื่อพาณิชยกรรม  ห้าม ห้าม ห้าม  

9. จัดสรรท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย  ห้าม  ห้าม  

10. สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก  ห้าม    

11. สถานสงเคราะห์หรือรับคนชรา  ห้าม    

12. การประกอบพาณิชยกรรมอาคารขนาด
ใหญ ่

 ห้าม ห้าม ห้าม  

13. โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม  ห้าม  ห้าม       

14. สวนสนุก  ห้าม  ห้าม       

15. สนามกอล์ฟ    ห้าม       

16. ซื้อขายหรือเก็บเศษวัสดุ    ห้าม       

 


