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การประชุมภาคีขับเคลื่อน
โครงการกิโยตินกฎระเบียบ:

การอนุญาตก่อสร้าง
ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 
ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย

25 มกราคม 2566
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Key Messages • ปัญหาการขออนุญาต ประกอบด้วย “4 ไม่” ได้แก่

1. ไม่เร็ว : การขออนุญาตใช้เวลานาน
2. ไม่ชัด : กฎหมายไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจ
3. ไม่เชื่อม : เอกสารและข้อมูลไม่เชื่อมกัน สร้างภาระต้นทุนให้กับผู้ขออนุญาต
4. ไม่ทันสมัย : การย่ืนเอกสารทางออนไลน์ยังไม่สะดวก และเจ้าหน้าที่เน้นพิจารณาจากกระดาษ
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• ปี 2560-2564 มูลค่าการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนเฉลี่ยที่ 3.4% ของ GDP
แต่ความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างยังมีปัญหาอยู่มาก

• ปี 2564 World Bank จัดอันดับความสะดวกในการขออนุญาตก่อสร้างของไทย
อยู่ในอันดับที่ 34 จากทั้งหมด 190 ประเทศ แต่คะแนนประเมินของไทยยังต่ ากว่า
ประเทศเพื่อนบ้าน



Key Messages

แก้ปัญหาการขออนุญาต “4 ไม”่ ด้วย “4 เพิ่ม”
ซึ่งสนับสนุนนโยบายของ กทม. เช่น พัฒนาระบบการขออนุญาตของ กทม. การขออนุญาตออนไลน์ 
และ ยังช่วยประหยัดตน้ทุนการขออนญุาตก่อสร้างฯ ใน กทม. ประมาณ 1,252 ล้านบาทตอ่ปี
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1. เพิ่มความเรว็
➢ แก้ไขกฎหมายรองรับการใช้นายตรวจเอกชน เพื่อลด

ระยะเวลารอคิวเจ้าหน้าที่รัฐ และเพิ่มความเร็วในการ
อนุมัติ

➢ แก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงการอนุญาตก่อสร้าง
อาคารตามประเภทความเสี่ยงอาคาร เสี่ยงมาก
เวลานาน เสี่ยงน้อยเวลาสั้น

2. เพิ่มความชดัเจน
➢ เพิ่มความชัดเจนของกฎหมาย เช่น ก าหนดเอกสารที่ใช้

ให้ชัด และแก้ไขกฎหมายแม่บท 
ให้อ้างอิงมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

➢ เพิ่มความชัดเจนของระบบการขออนุญาต เช่น พัฒนา
ฐานข้อมูลความกว้างของถนน คลองสาธารณะ จัดท า
คู่มือแนวปฏิบัติเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ และพัฒนา
แพลตฟอร์มกลางเพื่อการยื่น e-submission ท่ีเป็น
มาตรฐานเดียว

3. เพิ่มการเชือ่มขอ้มลู
➢ พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน 

หน่วยงานส่งต่อข้อมูลกันเอง เพิ่มความสะดวกให้กับ
ประชาชน

4. เพิ่มความทนัสมยั
➢ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ใช้ช่องทางอนุญาต

ผ่านระบบออนไลน์

➢ แก้ไขกฎหมาย ส่งเสริมการใช้เอกสารดิจิตัลเช่น ไม่ต้อง
ยื่นแบบแปลนส าเนา 5 ชุด แต่ยื่นดิจิตัลไฟล์

➢ พัฒนาระบบงานติดตามการขออนุญาตออนไลน์

➢ น าระบบ BIM มาใช้โดยเร็ว และพัฒนาบุคลากรเพื่อ
รองรับการใช้ระบบ e-submission



Key Messages

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงระบบการควบคุมอาคาร (regulatory regime)
• เสนอให้กรมโยธาฯ ปรับปรุง พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

เพื่อเปลี่ยนจากระบบการก ากับโดยรัฐ (state regulation) เป็นระบบทีใ่ห้
สภาวิชาชีพและเอกชนร่วมก ากับดูแล (co-regulation)

ประเด็น
ระบบเดิม

(รัฐก ากับดูแล)
ระบบใหม่

(รัฐ + เอกชน)

ดูแลกฎหมายแม่บท รัฐ 
กรมโยธาฯ 

รัฐ
กรมโยธาฯ 

ออกมาตรฐานอาคาร รัฐ
กรมโยธาฯ ออกกฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานอาคาร

เอกชน
กรมโยธาฯ ออกกฎกระทรวงให้อ้างอิงมาตรฐานอาคาร

ที่สภาวิชาชีพก าหนด

ตรวจสอบอาคาร รัฐ 
อปท. แต่งตั้งนายช่างและนายตรวจซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ 
(มาตรา 49) เพื่อตรวจสอบแบบก่อสร้าง พื้นที่ก่อสร้าง 

และออกใบอนุญาต

รัฐ + เอกชน
ให้มี “นายช่าง” และ “นายตรวจ” เอกชน (private 

inspector) ตรวจสอบแบบก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้าง 
เป็นทางเลือก 

พิจารณาออก
ใบอนุญาต

รัฐ
อปท. ออกใบอนุญาต

รัฐ
อปท. พิจารณาออกใบอนุญาตจากผลตรวจสอบของ

นายตรวจเอกชน

ที่มา: Van der Heijden (2013). International comparative analysis of building regulations. 
International Journal of Law in the Built Environment, 1 (1), 9-25
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Key Messages

สรุป ข้อเสนอเพื่อกิโยตินการขออนุญาตก่อสร้างของ กทม.
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• Change พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของ
ผู้ใช้บริการให้เข้าถึงและเข้าใจง่าย

• Cut & Combine เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

• Create เร่งท าฐานข้อมูลกลางของ กทม.

• Cut & Change ให้ใช้เว็บไซต์กลาง “BMA OSS” เพียง
เว็บไซต์เดียว

• Create พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและบคุลากรเพื่อ
รองรับระบบการขออนญุาตทางออนไลน์ 
(e-submission)

• Continue พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตออนไลน์

• Create สร้างแนวปฏิบัติลดการใช้ดุลยพนิิจ
และ จัดให้มี Consultation Session 

• แก้ไขกฎระเบยีบเรือ่งระยะรน่ ให้อ้างอิงข้อมูลขนาดถนน/ 
ขนาดแหล่งน้ าสาธารณะ จากหน่วยงานรัฐที่ดูแล

• ใช้กลไกนายตรวจเอกชน แก้ไขมาตรา 49 ของ พ.ร.บ. 
ควบคุมอาคาร และออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียด
ของนายตรวจเอกชน

• ก าหนดแนวทางการลงตรวจระหว่างกอ่สรา้งตามระดบั
ความเสีย่ง แก้ไขมาตรา 38 ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร 
และออกกฎกระทรวงก าหนดรายละเอียดของระดับความ
เสี่ยงของขั้นตอนก่อสร้างที่ต้องลงตรวจ

• ก าหนดระยะเวลาพจิารณาอนญุาตตามระดบัความเสีย่ง 
แก้ไขมาตรา 25 ของ พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร และออก
กฎกระทรวงก าหนดความเสี่ยงของอาคารแต่ละประเภท

• แก้ไขกฎกระทรวงเกีย่วกบัมาตรฐาน ให้อ้างอิง
มาตรฐานสากล/มาตรฐานวิชาชีพได้

ผลักดนัให้มกีารแกไ้ขกฎหมายปรับปรุงกระบวนการขออนญุาตกอ่สรา้ง



ท าไมต้องกิโยตินการขออนุญาตก่อสร้าง ?
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• ปี 2021 World Bank จัดอันดับความสะดวก
การขออนุญาตก่อสร้างของไทยอยู่อันดับที่ 34 
จาก 190 ประเทศ แต่ไทยยงัมคีะแนนประเมิน
ต่ ากวา่ประเทศเพื่อนบา้น

• มูลค่าการลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนเฉลี่ย
5 ปี มากถึง 3.4% ของ GDP แต่การขออนญุาต
ยังมีอุปสรรคอยู่มาก

• ไทยต้องลดจ านวนขัน้ตอนการขออนญุาต
ก่อสรา้ง และระยะเวลาการขออนญุาตฯ 
เพื่อให้ดึงดูดการลงทุน

หมายเหตุ : * สิงคโปร์ขออนุญาตผ่าน One Stop Center (OSC) 
ที่มา : Dealing wit Construction Permits. Ease of Doing Business 2021. World Bank

คะแนน

Ranking34
25

12
52

ระยะเวลา

จ านวนขั้นตอน
การขออนุญาต

89.0 87.9
84.4

79.3
77.3

มาเลเซยี สิงคโปร์ เกาหลใีต้ เวียดนาม ไทย

4 3* 4 5 9

44 25 18 90 67

เปรียบเทียบล าดับ จ านวนขั้นตอนและระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้าง



หลักการส าคัญของกระบวนการขออนุญาตก่อสร้าง
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ที่มา: ดัดแปลงจาก World Bank: Doing Business – Construction Permit (2019)

เปิดใช้อาคาร 

หลังก่อสร้าง
ระยะเวลา

ก่อนสร้าง

1 2 3

ระหว่างก่อสร้าง

• หาข้อมูล
• เตรียมเอกสาร
• ติดต่อหน่วยงาน

• ยื่นขอใบอนุญาต
• การตรวจสอบอาคาร
• แก้ไขแบบแปลน

กระบวนการขออนุญาตที่ดี = ต้นทุนต่ า + ความโปร่งใสสูง
(ลดเวลา + ลดจ านวนขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น โดยไม่ลดมาตรฐานความปลอดภัย) + เพิ่มความโปร่งใส

ประโยชนท์ีไ่ด้รบั
• ประชาชน ได้ใบอนุญาตเร็วและสะดวกมากขึ้น

ลดต้นทุนค่าเสียโอกาส (เริ่มธุรกิจได้เร็วขึ้น)
• เจ้าหนา้ที่ มีภาระงานลดลง ลดความเสี่ยง

จากการใช้ดุลพินิจ
• กทม. ให้บริการที่มีประสิทธิภาพ 

เป็นเมืองน่าอยู ่น่าลงทุน และลดโอกาสของ
การทุจริตคอร์รัปชัน 

ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง

ข้อเสนอ

ปรับปรุงกฎหมาย
ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น

ใช้ช่องทางออนไลน์
เชื่อมต่อฐานข้อมูล



(2) มาตรา 39 ทว:ิ แจ้งและตรวจสอบภายหลัง(1) มาตรา 25: ขออนุญาตก่อนก่อสร้าง

การขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคาร
ตามกฎหมายควบคุมอาคาร

เตรียมเอกสารและหลักฐาน 
ยื่นต่อ เจ้าพนักงานทอ้งถิ่น

ผู้แจ้งช าระค่าธรรมเนยีม

เจ้าพนกังานท้องถิ่น ออกใบรับแจ้ง

เจ้าของอาคาร เริ่มก่อสรา้ง

เจ้าพนกังานท้องถิ่นตรวจพบความไม่ถกูต้อง

หากเอกสารไม่ถูกตอ้ง 
ต้องแก้ไขให้ถกูตอ้ง
ภายใน 15 วัน

หากแบบแปลนไม่ถูกตอ้ง 
ต้องแก้ไข แผนผัง 

แบบแปลน ให้ถูกต้อง 

3 วัน

การก่อสร้างท่ีแจ้งไม่ถกูตอ้ง
ต้องก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ

รื้อถอนอาคารดังกลา่วให้ถกูตอ้ง

ยื่นค าขอใบอนุญาตก่อสร้าง/
ดัดแปลงอาคาร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบอนุญาต

เจ้าของอาคาร เริ่มก่อสร้าง

• ระยะเวลาการออก
ใบอนุญาต 45 วัน

• เจ้าหน้าที่ขอขยาย
การตรวจสอบ 2 ครั้ง

• เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 30 วัน 

อนุมัติภายใน 
45/90/135/165 วัน
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ประสบการณ์จากผู้ใช้บริการขออนุญาตก่อสร้าง
*pain point ที่เป็นเรือ่งกฎหมาย

ขั้นตอน
สะสม

จ านวน
วันสะสม

เตรียมเอกสาร 2ค้นหาข้อมูล1 ยื่นเอกสาร3 พิจารณาอนุญาต4

• ข้อมูลออนไลน์เขา้ใจ
ได้ยาก/กระจดักระจาย

• ข้อมูลไม่เชือ่มต่อกัน/
ภาระประชาชนต้องติดต่อเอง

• ไม่มีข้อมูลถนนให้ใชก้ าหนด
ระยะรน่ตอนออกแบบ

• มาตรฐานเชงิเทคนคิไมส่อดคลอ้ง
สภาพปจัจบุัน/ มาตรฐานวชิาชพี*

• ไม่รู้จะยื่นเอกสารผ่านชอ่งทางไหน
• ไม่สะดวกยื่นเอกสารผา่นทาง
ออนไลน์ อาทิ แปลน

• ไม่มั่นใจระบบ e-submission

• ต้องแก้เอกสารบ่อย
เพราะตคีวามกฎหมาย
ไม่ตรงกัน 

ระยะเวลาของการขออนุญาตก่อสร้างอาคารอยูร่ะหว่าง 30 – 60 วัน (ตามประเภทอาคาร) 

ต้นทุนจากการส ารวจ
88.5% ของผูต้อบแบบสอบถาม
ขอเอกสารจาก ”กรมทีด่นิ”
• เอกสารรับรองโฉนดที่ดิน 
(128 บาท)

5.8% ของผูต้อบแบบสอบถามขอเอกสาร
จาก ”สภาวิศวกร“
• หนังสือรับรองจากสภาวิศวกร 
(400 บาท)

ต้นทุนตามคูม่อืประชาชน/กฎระเบยีบ
• ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

ฉบับละ 20 บาท
• ค่าตรวจแบบ 0.50 – 4 บาท/ตรม. 

ตามความสูง

ระยะเวลารอพจิารณานาน*
• ยื่นตรวจสอบเอกสาร
• การพิจารณาออกใบอนุญาต
• ใช้ดุลพินิจตรวจแบบแปลน
• ต้องรอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง

ที่มา : TDRI (2565) ผลส ารวจผูข้ออนุญาตกอ่สรา้ง/ ดัดแปลงอาคารใน กทม. จ านวน 400 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565  (%= จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามท่ีระบุว่าขั้นตอนดงักลา่วเป็นปัญหา)
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• เจ้าของอาคารติดต่อ
เจ้าหน้าที่ให้พิจารณาผ่อน
ปรนเกณฑ์ระยะร่น เพื่อให้
สามารถก่อสร้างอาคารอยู่
อาศัยรวมให้สอดคล้อง
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
(พื้นท่ีต่อห้องไม่น้อยกว่า 20
ตร.ม.)

ตัวอย่างประสบการณ์การขออนุญาตก่อสร้าง
ตามประเภทอาคาร

หอพักและอพาร์ทเม้นท์ อาคารพาณิชย์ ร้านอาหาร คอนโดและบ้านจัดสรร

11

• การใช้ดุลยพินิจในการตรวจ
แบบอาคารท่ีไม่ตรงกัน
ระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง 
และระหว่างเจ้าหน้าที่และ
ผู้ออกแบบ (สถาปนิก/
วิศวกรออกแบบ) เช่น 
มาตรฐานบันได 

• เจ้าของอาคารไม่ทราบว่าต้องขอ
อนุญาต ขณะท่ีเจ้าหน้าที่บาง
รายยังขาดความรู้ความเข้าใจใน
กฎหมาย เช่น
o การขอดัดแปลงอาคาร 
o การขอเปลี่ยนวัตถุประสงค์การ

ใช้อาคาร (การน าบ้านมาท า
ร้านอาหาร)

• โครงการขนาดใหญ่ 
จะมีกฎหมายและหน่วยงาน
เกี่ยวข้องจ านวนมาก ท าให้ล่าช้า 
และบางขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้
ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ 

• ข้อก าหนดในกฎหมายท่ีซ้ าซ้อน 
เช่น EIA และกฎหมายควบคุม
อาคาร



ขั้นที่ 1: ค้นหาข้อมูล
ขั้นตอนและเอกสาร
ประกอบการพิจารณา

12



ปัญหา :
ข้อมูลออนไลน์
เข้าใจยาก

และแตกต่างกัน

ปัญหาของการสืบค้นข้อมูลออนไลน์…
• การน าเสนอข้อมูลที่เข้าใจได้ยาก บางแหล่งน าเสนอกฎหมายทั้งฉบับ 
แทนการน าเสนอเฉพาะสาระส าคัญแก่ผู้ใช้บริการ 

• เว็บไซต์ท่ีให้ข้อมูลมีหลายแหล่ง บางแหล่งให้ข้อมูลต่างกัน 
ท าให้ผู้ใช้บริการสับสน ไม่ทราบว่าควรอ้างข้อมูลจากแหล่งใด

…ด้วยเหตนุี้ 
ผู้ใชบ้รกิารสว่นใหญ่
จึงยังเลอืกสอบถามขอ้มลู
จากเจ้าหนา้ทีส่ านกังาน
เขต/ กทม. เป็นหลกั 

เจ้าหน้าที่เขต/ กทม.
71%

บริษัทเอกชน/ 
ผู้รับเหมา
15%

เว็บไซต์ภาครัฐ
14%

เจ้าหน้าที่เขต/ กทม. บริษัทเอกชน/ ผู้รับเหมา เว็บไซต์ภาครัฐ อ่ืน ๆ

ที่มา: TDRI (2565) ผลส ารวจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคารใน กทม. 
จ านวน 400 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565 

13

ช่องทางการหาขอ้มลู 
ขั้นตอน/เอกสารประกอบการขออนญุาต



ตัวอย่าง
ช่องทางออนไลน์

BMA OSS ของ กทม.
(Fully Digital Submission) 
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• ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
https://info.go.th/

• แอปพลิเคชันทางรัฐ
• เว็บไซต์ส านักงานเขต/ ส านักการโยธา

• ศูนย์กลางข้อมูลให้ธุรกิจติดต่อราชการแบบเบ็ดเสรจ็ 
https://biz.govchannel.go.th/



• แจ้งช่องทางการขออนญุาต 
โดยยืน่ได ้2 ช่องทาง 

อังกฤษ
ตัวอย่าง

การใหข้้อมลูของ
หน่วยงานทอ้งถิน่

• แจ้งขอ้มลูทีจ่ าเปน็เพือ่ใหผู้ข้ออนญุาตทราบ

1.ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ PlaningPortal
โดยใช้แบบฟอร์มมาตรฐานเหมือนกันทุกแห่ง

2.ยื่นทางไปรษณีย์ โดยแจ้งเอกสารที่ต้องใช้ 
จ านวนชุดเอกสาร และรายละเอียดของ
แบบแปลนที่เหมือนกันทุกแห่ง

• แจ้งข้อมูลให้ทราบ 
แต่ข้อมูลแต่ละแหล่งต่างกัน

• แจ้งช่องทางการยื่น
ทั้งการยื่นที่เขต/ กทม. 
และการยื่นออนไลน์
• ปัญหาการยื่นออนไลน์
มีหลายช่องทาง 
สร้างความสับสน

• ปัญหาการให้ข้อมูลเอกสาร
ที่ให้เตรียมไปยื่นที่หน่วยงาน 
แตกต่างกัน

15

อังกฤษ ไทย



ข้อเสนอ
พัฒนา

มาตรฐานการให้
ข้อมูลออนไลน์
และคูม่ือส าหรับ
ประชาชนและ
เจ้าหน้าที่

ทุกเขตมี Checklist เอกสารและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
• การให้ข้อมูลของแต่ละเขตอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์กลางของ กทม. 

ที่น าเสนอแผนผังขั้นตอนและรายการเอกสารที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
ซึ่งจะสะดวกในการอัพเดทข้อมูล หากกฎหมายมีการแก้ไข

กทม. จัดท าคู่มือส าหรับประชาชนเพื่อขออนุญาตฯ 
และส าหรับเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการให้ค าแนะน า 
• สรุปสาระส าคัญของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา:

1. ขั้นตอนที่ต้องด าเนินการ
2. เอกสารที่ต้องใช้
3. มาตรฐานอาคารเพื่อการออกแบบ
4. ค่าธรรมเนียม 

• ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• ระบุวิธีการเข้าถึงค าปรึกษา ทั้งในเว็บไซต์และคู่มือ 

เช่น ศูนย์บริการให้ค าปรกึษาหารือข้อกฎหมายของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
ศูนย์ข้อมูลกฎหมายอาคารสมาคมสถาปนิก คลินิกช่าง วสท. ฯลฯ 
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ขั้นที่ 2: เตรียมเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

17



ปัญหาที่ 1 :
ไม่มีการเชื่อมต่อ
ข้อมูลระหว่าง
หน่วยงาน 

รายการเอกสาร หน่วยงานที่ต้องติดต่อ จ านวนชุด
1. แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ และแบบแปลนอาคาร 5

2. ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านผู้ยื่นขออนุญาต พร้อมรับรองส าเนา 1

3. ส าเนาโฉนดที่ดิน ส าเนาบัตรประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของท่ีดินทุกคน 
พร้อมรับรองส าเนาโดยเจ้าของที่ดนิ

ส านักงานทีด่นิ 1

4. หนังสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคุมงาน 1

5. (กรณีผู้ขอ/ เจ้าของที่ดินเป็นบริษัทหรอืนิตบิุคคล) ส าเนาหนังสือรับรองบริษัทหรือนิติบุคคล 
แสดงกรรมการผูม้ีอ านาจลงนามและวัตถปุระสงค์ พร้อมรับรองส าเนา

กรมพฒันาธรุกจิการคา้ 1

6. (กรณีอาคารก่อสร้างดว้ยวัสดถุาวร/ วัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) รายการค านวณโครงสร้างของวิศวกร พร้อมรับรองส าเนา
โดยวิศวกร

1

7. (กรณีอาคารอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสถาปัตยกรรมควบคุม) หนังสือรับรอง 
พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

สภาสถาปนกิ/
สภาวศิวกร

1

8. (กรณีอาคารอยู่ในข่ายต้องมีระบบก าจัดน้ าเสีย เช่น อาคารชุด หอพัก) รายการค านวณ (1 ชุด) 
พร้อมแบบแปลนการก าาจัดน้ าเสีย

5

ความไม่สะดวกในการจัดเตรียมและแก้ไขเอกสาร…
เพราะผู้ขออนุญาตต้องติดต่อ/ ประสานกับหน่วยต่าง ๆ ด้วยตนเอง

ที่มา: TDRI (2565) ผลส ารวจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคารใน กทม. จ านวน 400 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565 

6% สภาวิศวกร
4% ส านักการโยธา

2% ไฟฟ้า ประปา

89% ส านักงานที่ดิน

การติดต่อ
กับหน่วยต่าง ๆ
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ข้อเสนอ
เชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างหน่วยงาน

เอกสาร หน่วยงาน ปัญหาที่พบ อุปสรรคการเชื่อมข้อมูล

เอกสารแสดง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

กรมที่ดิน • ผู้ขออนุญาตต้องติดต่อคัดส าเนา เสียเวลาและ
ค่าใช้จ่ายเฉล่ีย 100 บาท/โฉนด

• (อดีต) เจ้าหน้าที่เขตต้องไปคัดส าเนาโฉนดท่ี
ส านักงานท่ีดินด้วยตนเอง

• แม้จะมี LandsFax
แต่ต้องไปยื่นขอท่ี สนง. 
ท่ีดิน

• ข้อกังวลเรื่องข้อมูล
ส่วนบุคคล

ใบรับรอง
วิชาชีพ

สภาสถาปนิก/
สภาวิศวกร

• วิศวกร/สถาปนิก ต้องไปขอใบรับรองที่สภาฯ 
ทุกครั้งท่ีจะรับงาน

-

ระยะที่ 2 
กทม. ขอความร่วมมือหน่วยงานเพื่อเชื่อมฐานข้อมูล

ระยะที่ 1 (ระยะเปลี่ยนผ่าน)
ให้ประชาชนสามารถยื่นขอเอกสารจากหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ 
และให้หน่วยงานนั้นส่งเอกสารให้แก่ส านักงานเขต/ กทม. โดยตรง

หมายเหต:ุ กรณีหนังสือรับรองนิติบุคคล สามารถยื่นขอออนไลน์ได้แล้วที่ https://ecert.dbd.go.th/
19



ปัญหาที่ 2 :
ไม่มีข้อมูล
ให้อ้างอิง 

ปัญหาคือไม่มีขนาดถนน/ คลองสาธารณะให้อ้างอิง…
ทั้งที่หน่วยงานผู้ดูแลถนนควรมีข้อมูลที่เปิดเผยเข้าถึงง่ายและ
ใช้อ้างอิงได้

• ปัจจุบันผู้ขออนุญาตแต่ละรายเลือกรังวัดถนนเพื่อยืนยันระยะร่น หรือติดต่อ
เจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามเขตทาง/ เขตแหล่งน้ าสาธารณะด้วยตนเอง 
เพิ่มภาระต้นทุนด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการประสานกับส านักงานที่ดิน

• ปี 65 กทม. ก าลังด าเนินการรังวัดถนน แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์

20

ในขั้นตอนการออกแบบแปลนอาคาร การเว้นระยะอาคารจากถนน/ แหล่งน้ า
สาธารณะ (ระยะร่น) เป็นส่วนส าคัญ หากไม่ทราบขนาดถนน/ คลองก่อนอาจท าให้
ออกแบบแปลนอาคารไม่ถูกต้อง เป็นภาระท าให้ผู้ขออนุญาตต้องแก้ไขแบบเพิ่มเติม



• กทม. ควรเร่งด าเนินการรังวัดถนน/ คลองที่ กทม. ดูแล
และจัดท าเป็นฐานข้อมูล เปิดเผยให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย

• กทม. ต้องจัดให้มีการอัพเดทฐานข้อมูลเป็นระยะ เช่น ทุก 5 ปี

• การเสนอแก้ไขกฎระเบียบที่ก าหนดเรื่องระยะร่น 
โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าสามารถอ้างอิงข้อมูลขนาดถนน/ 
แหล่งน้ าสาธารณะจากหน่วยงานรัฐที่ดูแลถนนเส้นน้ัน ๆ 
เช่น กทม. กรมทางหลวง ฯลฯ 

21

ข้อเสนอ
เร่งท าฐานข้อมูล
ที่อ้างอิงได้



ขั้นที่ 3: ยื่นเอกสาร
แบบค าขอและเอกสาร
ประกอบการอนุญาต
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ปัญหา :
ไม่ยื่นออนไลน์ 
เพราะไม่สะดวก
และติดตามยาก

เหตุที่การยื่นออนไลน์ยังไม่นิยม เพราะ….
• สับสนกับช่องทางออนไลน์เพราะมีหลากหลาย 

• Smilepermit, biz-portal, ภาครัฐดอทคอม, ฯลฯ
• ไม่มั่นใจกระบวนการ e-submission เพราะติดตามยาก 

• การลงเลข/วันที่รับเรื่อง การติดตามความคืบหน้า ฯลฯ
• ไม่สะดวก โดยเฉพาะการยื่นแบบแปลนอาคาร เพราะต้องสแกนเอกสาร
จ านวนมาก (ไม่ได้ส่งในรูปแบบไฟล์ที่แก้ไขได้)

ช่องทางการยื่นขออนุญาต

89% 10%

ส านักงานเขต/ กทม. บริษัทเอกชน/ 
ผู้รับเหมาด าเนินการแทน

เว็บไซต์
1%

ที่มา: TDRI (2565) ผลส ารวจผู้ขออนุญาตก่อสร้าง/ ดัดแปลงอาคารใน กทม. จ านวน 400 ราย เดือนพฤศจิกายน 2565 
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ผู้ขออนญุาตสว่นใหญ่ยงัไมเ่ลอืกยืน่ค าขอและสง่เอกสาร
ทางออนไลน ์(e-submission)



พ.ร.บ. การปฏิบัติ
ราชการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2565 

1. รับรองการยื่นเอกสารผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง
2. รับรองการโต้ตอบระหว่างหน่วยงานของรัฐกับประชาชน
3. รับรองให้ประชาชนยื่นส าเนาแค่ 1 ชุด ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ไม่ต้องลงลายมือชื่อรับรองส าเนา

4. ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเชื่อมโยงข้อมูลกัน
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1. กฎหมายแค่ก าหนดให้การโต้ตอบอาจจะใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
แต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดมาตรฐานว่าการโต้ตอบควรจะต้องด าเนินการ
อย่างไร หรือจะติดตามค าร้องได้อย่างไร

2. ประชาชนต้องรอให้หน่วยงานรัฐประกาศช่องทางส าหรับการย่ืนเอกสาร
ออนไลน์ก่อน มิฉะนั้นหน่วยงานจะปฏิเสธการรับเอกสารจากประชาชนได้

3. กฎหมายไม่มีสภาพบังคับเพียงแต่ก าหนดมาตรการเร่งรัด และให้รายงาน 
หน่วยงานของรัฐไม่ท าก็ไม่ผิด

ข้อจ ำกดัของ พ.ร.บ. กำรปฏิบตัริำชกำรทำงอิเล็กทรอนกิส์ 



พ.ร.บ. อ านวย
ความสะดวก
ในการพิจารณา

อนุญาต
ของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 

ข้อจ ำกัดของ พ.ร.บ. อ ำนวยควำมสะดวกฯ

หน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการรับค าขอ
• ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสารให้ถูกต้องตามคู่มือประชาชน
• กรณีไม่ถูกต้อง ให้แจ้งถ้าแก้ไขได้ทันที แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ทันที ให้บันทึกความบกพร่องและ

ก าหนดระยะเวลาให้แก้ไข และลงนามในบันทึกข้อตกลง แต่ถ้าไม่แก้ไขให้คืนเอกสารพร้อม
แจ้งเหตุ

• ห้ามเรียกเอกสารเพิ่มเติม และห้ามปฏิเสธค าขอโดยไม่มีเหตุผล
• ต้องพิจารณาเอกสารให้เสร็จภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน แต่ถ้าไม่ทันให้แจ้ง

ความล่าช้าทุกๆ 7 วัน และส่งส าเนารายงาน ก.พ.ร. (หาก ก.พ.ร. เห็นว่าล่าช้าเกินสมควร 
ให้รายงาน ค.ร.ม.) และถ้าเจ้าหน้าที่ไม่แจ้งให้ถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
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ยังไม่มีระบบติดตามค าขออนุญาต



ข้อเสนอ
ส่งเสริมให้

เกิดการขออนุญาต
ทางออนไลน์ 

(e-submission)

▪ ใช้ระบบ “time stamp” เพื่อเป็นหลักฐานหรือระบบยืนยันการรับเอกสาร/ค าขอ 
เช่น เลขรับเอกสาร อีเมลยืนยัน เป็นต้น 

▪ มีระบบติดตามความคืบหน้าของการขออนุญาต

โปรโมทให้ใช้เว็บไซต์กลาง “BMA OSS” เพียงเว็บไซต์เดียว 

น าระบบ BIM มาใช้โดยเร็ว
▪ ควรลงทุนโปรแกรมที่รองรับระบบ BIM
▪ ควรพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับระบบการขออนุญาตทางออนไลน์ (e-submission)

พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตออนไลน์

▪ BMA OSS ควรเป็นเว็บไซต์หลักที่ให้ข้อมูล และอัพเดทอย่างต่อเนื่อง
▪ กรณีศึกษาประเทศอังกฤษ: ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Planning Portal แห่งเดียว
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ขั้นที่ 4: 
พิจารณาอนุญาต
ตรวจสอบเอกสาร พื้นที่ 
และออกใบอนุญาต

27



ปัญหา
ใช้เวลานาน

และมีความไม่ชัดเจน
ในการพิจารณา

เอกสาร 

กฎหมายก าหนดเวลาพิจารณาอนุญาตไวช้ัดเจน 

• ผลส ารวจระยะเวลารอใบอนุญาต ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30 – 60 วัน

45 วัน + ขยายได้สองครั้ง ครั้งละ 45 วัน + แก้ไขแบบ 30 วัน =  165 วัน หรือ 5 เดือน

ปัญหาของการพิจารณาอนุญาต…
• แก้ไขเอกสาร เน่ืองจากการตีความกฎหมายที่ต่างกันระหว่างสถาปนิกและเจ้าหน้าที่ 
หรือระหว่างเจ้าหน้าที่ด้วยกันเอง
• บันไดหนีไฟ ระยะร่น ขนาดห้อง ฯลฯ

• ต้องรอเจ้าหน้าท่ีรัฐ (นายตรวจ) ลงพื้นท่ีเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

• รอการพิจารณาอนุญาตนาน แม้เป็นอาคารขนาดเล็ก
• ผลส ารวจ 43% ของผู้ขออนุญาต แจ้งว่ามี “ค่าเร่งเวลาออกใบอนุญาต”

• ถูกตรวจระหว่างก่อสร้างอาคารตามดุลยพินิจ 

• มาตรฐานที่ก าหนดในกฎกระทรวงไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน และปรับปรุงแก้ไข
ค่อนข้างยาก 28



ข้อเสนอ (1)
สร้างแนวปฏิบัติ
ลดการใช้ดุลยพินิจ

สร้างแนวปฏิบัติที่ชัดเจน

จัดให้มี Consultation Session   

▪ สรุปหลักการในการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ ค าถามที่พบบ่อย 
▪ จัดให้มีภาพประกอบในบางกรณ ีเพื่อลดการตีความ

กฎหมายที่บรรยายเป็นตัวหนังสือ

▪ จัดให้มีการประชุมแบบ on-site กรณีต้องแก้แบบแปลนในสาระส าคัญ 
(กรณีที่ไม่ได้แก้ไขมาก ให้นายตรวจท ารายการที่ต้องแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ขออนุญาต)

▪ เชิญ 1. เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจแบบ (นายช่าง) 2. ผู้เขียนแบบ 3. เจ้าของอาคาร
▪ ต้องมีต้องมีการสรุปประชมุที่ชัดเจนและการบันทึกการประชมุเพื่อให้เข้าใจรว่มกัน

โดยด าเนินการ ดังนี้ 

▪ ท าโดย Working Group
โดยมีเจ้าหน้าที่แต่ละเขต 
และภาคประชาชน

▪ อัพเดทอย่างต่อเนื่อง

▪ ใช้แนวปฏิบัติฉบับเดียวกัน 
ทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชน

▪ เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยง่าย ยืนยันความโปร่งใส

▪ อาจใส่เนื้อหาไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน

สร้าง

ใช้

เผยแพร่
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จอร์เจีย
จัดท าคู่มือเพื่อใช้
ในการพิจารณา
ออกใบอนุญาต

ที่มา : https://www.unioncityga.org/home/showpublisheddocument/6450/637486598241930000
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Guide to the Construction and Permitting



ข้อเสนอ (2)
แก้ไขกฎหมาย
ก าหนดให้อ้างอิง
มาตรฐานสากล/
มาตรฐานวิชาชีพได้

กฎกระทรวงไม่ควรระบุรายละเอียดมาตรฐาน  
แต่ควรก าหนดแนวทางให้อ้างอิงมาตรฐานสากล/ มาตรฐานวิชาชีพ 

มาตรฐานอาคารสีเขยีวในไทย รูปแบบมาตรฐานการประเมิน

WELL Building Standard: The International 
WELL Building Institute (IWBI)  

• ด้านการออกแบบและการก่อสร้างอาคาร (building design and 
construction) 

• ด้านการออกแบบและการก่อสร้างภายใน (interior design and 
construction)  

• ด้านการบริหารจัดการอาคารเดิม (building operations and 
maintenance) 

• ด้านการพัฒนาวางผังชุมชน (neighborhood development) 
• ด้านอาคารบ้านและอาคารพักอาศัยรวม (homes)

Thai’s Rating of Energy and Environmental 
Sustainability: Thai Green Building Institute 
(TREES)

Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED): U.S. Green Building Council 
(USGBC) 

ตัวอย่างมาตรฐานอาคารสีเขียว

เพื่อให้อาคารสีเขียวเป็นเกณฑ์มาตรฐานใหม่ของ
การก่อสร้าง ควรแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับ เช่น 
กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

• 83 อาคาร  
ได้มาตรฐานอาคารสีเขียว

• 73 โครงการ 
อยู่ระหว่างรอประเมินอาคาร
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ตัวอย่างมาตรฐานอาคารที่มีการเริ่มใชใ้นกทม.
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ข้อเสนอ (3)
ให้นายตรวจเอกชน 
(private inspector)

เป็นทางเลือก 

ขออนุญาต
ก่อสรา้ง ก่อสรา้ง ขอรับรอง

การเปิดใชอาคาร ใช้อาคาร

ก่อนก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หลังก่อสร้างเสร็จ

กระบวนการก่อสร้าง

• ตรวจแบบและเอกสารประกอบ
• พิจารณาอนุญาตก่อสร้าง

• ตรวจอาคารประจ าปีและทุก 5 ปี
ผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร

• ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามแผน
การตรวจหรือเมื่อได้รับร้องเรียน

• ควบคุมดูแลการก่อสร้าง

• ตรวจสอบอาคารเพื่อ
รับรองการเปิดใช้อาคาร

นายตรวจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ระบบปัจจุบัน 
(รัฐตรวจสอบ)

กทม.

เอกชน

นายตรวจ เจ้าพนักงานท้องถิ่น
• พิจารณารายงาน

ตรวจสอบอาคาร

ข้อเสนอ
(เอกชนร่วม
ตรวจสอบ)

กทม.
• พิจารณาอนุญาตก่อสร้างตาม

รายงานของนายตรวจเอกชน

นายตรวจรัฐ
• ตรวจหรือเมื่อได้รับร้องเรียน

นายตรวจรัฐ
• พิจารณารับรองการเปิดใช้อาคาร

ตามรายงานนายตรวจเอกชน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

เอกชน • ตรวจแบบและเอกสารประกอบ
นายตรวจเอกชน

• ตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างตามแผนการ

นายตรวจเอกชน

ผู้ควบคุมงาน
• ควบคุมดูแลการก่อสร้าง

• ตรวจสอบอาคาร

• ตรวจอาคารประจ าปีและทุก 5 ปี
ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร

นายตรวจเอกชน

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
• พิจารณารายงาน

ตรวจสอบอาคาร
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ข้อเสนอ (3)
ให้นายตรวจเอกชน 
(private inspector)
เป็นทางเลือก (ต่อ)

▪ จ านวนนายช่าง/นายตรวจ = 6 คน
▪ จ านวนค าขอฯ เฉลี่ยปี 2565 = 301 ค าขอ

จ านวนผูต้รวจสอบเอกชนใน กทม.

▪ บุคคลธรรมดา 453 คน
▪ นิติบุคคล 79 แห่ง

อย่างนอ้ย 523 คน

ที่มา: ส านักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง 
https://webs-apps.dpt.go.th/dpt_auditbldg/BCB/search.php

จ านวนนายชา่ง/นายตรวจเฉลีย่
1 คน : 50 ค าขอ

ที่มา: ฝ่ายโยธา ส านักงานเขตวังทองหลาง (มกราคม 2566)

แก้ปัญหาเจ้าหน้าที่รัฐไม่เพียงพอ

▪ “นายตรวจ” เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ซึ่งหน่วยงานขนาดเล็กบางแห่ง (ทั่วประเทศ) เช่น อบต. ไม่มีบุคลากรที่
เชี่ยวชาญตรงสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจอาคารขนาดใหญ่หรอือาคารที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

▪ ระบบนายตรวจเอกชนจะสามารถจ าแนกประเภทผู้ช านาญพิเศษตามประเภทอาคารได้ ตัวอย่างเช่น นายตรวจที่
ช านาญข้อก าหนดของที่อยู่อาศยั/อาคารที่อยู่อาศยัรวม ข้อก าหนดของอาคารพาณิชย์ ขณะที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณา
อนุมัติ จะช านาญการตรวจสอบอาคารทุกประเภทเป็นเรื่องยาก

ด้านความช านาญ

ด้านภาระงาน
ตัวอย่าง: เขตวังทองหลาง
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ข้อเสนอ (3)
ให้นายตรวจเอกชน 
(private inspector)
เป็นทางเลือก (ต่อ)

นายตรวจรัฐ นายตรวจเอกชน
ต้นทุนรวมเฉลี่ยของการขออนุญาต*
กรณ:ี อาคารขนาด 5,000 ตร. ม.

- ระยะเวลาในการตรวจแบบแปลน
- ระยะเวลารอลงตรวจพื้นที่

355,651
บาทต่ออาคาร

• ต้นทุนค่าด าเนินการ

• ต้นทุนค่าเสียโอกาส

27 วัน ไม่มี
20 วัน 20 วัน

18,000
บาทต่ออาคาร 

583
บาทต่อครั้ง

18,000
บาทต่อครั้ง

ไม่มี355,068
บาทตอ่ครัง้

ลดต้นทุนของเอกชน

ลดความเสี่ยงในการเรียกรับหรือเสนอให้ “ค่าเร่งเวลา”
▪ ผลส ารวจของส านักงาน ป.ป.ท. “ค่าเร่งเวลาออกใบอนุญาต” คิดเป็นร้อยละ 80 ของค่าด าเนินการออกใบอนุญาต
▪ การจ่าย “ค่าเร่งเวลา” มีที่มาจากการไม่รับการพิจารณาค าขอ การให้รอคิวนาน และการสั่งแก้แบบแปลน

ลดต้นทุนค่าเสียโอกาส (opportunity cost) จากความล่าช้าในการพิจารณา

*หมายเหตุ: ต้นทุนค่าเสียโอกาสคิดจากอัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร (rental yield)คูณด้วย ระยะเวลาการรอคอย ซ่ึงมีรายละเอียดการคานวณแสดงอยู่ในภาคผนวก

34



ข้อเสนอ (3)
ให้นายตรวจเอกชน 
(private inspector)
เป็นทางเลือก (ต่อ) 2. สร้างกลไกความรับผิดตามกฎหมายเมื่อเกิดข้อผิดพลาด

1. ใช้ระบบการขึ้นทะเบียน และก าหนดคุณสมบัติที่เหมาะสม
หน่วยงานผู้พจิารณาขึ้นทะเบยีน: คณะกรรมการควบคุมอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง
อ านาจหน้าที่: ท าหน้าที่เดียวกับนายตรวจ แต่ไม่มีอ านาจอนุมัติค าขอ
คุณสมบัติ

▪ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลในกรณีอาคารท่ีมีความเสี่ยงสูง
▪ ต้องมีใบประกอบวิชาชีพด้านสถาปนิกหรือวิศวกร ในระดับท่ีสอดคล้องกับขนาดอาคาร
▪ มีประกันความรับผิดชอบทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance: PII)
▪ ไม่เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง ผู้คุมงานก่อสร้าง หรือผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างนั้น ๆ (independence) และ

ไม่เป็นนายตรวจในขั้นตอนอื่นของโครงการก่อสร้างเดียวกัน
▪ มีประสบการณ์ด้านคุมงานก่อสร้าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี

ทางแพ่ง ทางปกครอง ทางอาญา

▪ รับผิดทางแพ่ง
▪ ให้มีกลไกการประกันภัย

ความรับผิดทางวิชาชีพ (PII)

▪ คณะกรรมการควบคุมอาคารถอดช่ือจาก
ทะเบียนนายตรวจเอกชน

▪ สภาวิชาชีพพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
(กรณีความผิดร้ายแรงหรือจงใจทุจริต)

▪ รับผิดตามกฎหมายอาญา
หากมีความเสียหายต่อชีวิต
หรือร่างกาย ตามหลักการ
พิจารณาของมาตรา 227

จะใช้นายตรวจเอกชนได้… 
ต้องมีระบบคัดเลือกและกลไกบังคับใช้ที่เหมาะสม

35



ข้อเสนอ (3)
ให้นายตรวจเอกชน 
(private inspector)
เป็นทางเลือก (ต่อ)

5. ก าหนดหน้าที่ท ารายงานการตรวจพื้นที่

4. ก าหนดประเด็นท่ีต้องตรวจให้ชัดเจน

ประเด็นหลัก ประเด็นรอง

ตัวอย่าง
▪ ระยะร่น 
▪ อาคารท่ีจะก่อสร้างติดท่ีสาธารณะหรือไม่

▪ ความคลาดเคลื่อนของขนาดห้อง

การพิจารณา ต้องผ่านทุกข้อ หากไม่ผ่านต้องแก้ไขทันที
หากมีรายการใดไม่ผ่าน ให้บันทึกไว้ แต่ไม่ถึงกับ
ต้องแก้ไขในทันที

ต้องมีแบบฟอร์ม

ก าหนดความส าคัญของรายการที่ต้องตรวจ

▪ เพื่อสร้างความชัดเจนว่านายตรวจเอกชนต้องตรวจรายการใดบ้าง ช่วยลดการใช้ดุลยพินิจ
เช่นเดียวกับ ข้อ 17 ของกฎกระทรวงก าหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ตรวจสอบฯ พ.ศ. 2548

▪ ก าหนดฟอร์มตามประเภทอาคาร
▪ หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ท าแบบฟอร์ม

▪ ให้หน่วยงานรัฐใช้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต
▪ อาจประกอบด้วย ผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม รูปถ่ายประกอบ เป็นต้น

3. สร้างกลไกการตรวจสอบ เพื่อปราบโกง
มีการสุ่มตรวจโดยภาครัฐร้อยละ 10 ของจ านวนการลงตรวจของนายตรวจเอกชนทั้งหมด
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ตัวอย่าง
ต่างประเทศ

ที่มา: World Bank private inspector (2018)

หลายประเทศใช้นายตรวจเอกชน 

Australia

UK
Singapore - -
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ตัวอย่าง
ต่างประเทศ (ต่อ)

the Building Act 1984

ออสเตรเลยี

the Building Act 1993

แต่ต้องก าหนดกลไกควบคุมนายตรวจเอกชนให้มีประสิทธิภาพ

อังกฤษ

1. ก าหนดคุณสมบัติให้ชัดเจน

2. มีระบบการติดตามผล
ด าเนินการ (check and 
balance)

3. ก าหนดความรับผิดรับชอบ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
(conflict of interest)

• ต้องมีประสบการณ์ในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
อย่างน้อย 2 ปี

• แบ่งนายตรวจเป็น 2 ประเภท คือ แบบ
จ ากัดประเภทงาน ซึ่งก าหนดคุณสมบัติ
สูงกว่า และแบบไม่จ ากัดประเภทงาน

• ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี

• อยู่ภายใต้ระบบ annual monitoring 
surveillance ด าเนินการโดย CICAIR

ข้อก าหนด 
World Bank

• ต้องปฏิบัติตาม the CICAI’s  Approved 
Inspectors Register Code of 
Conduct และ the Building Control 
Performance Standards

• ต้องได้รับใบอนุญาตจาก Construction 
Industry Council Approved 
Inspectors Register (CICAIR)

• มีประกันภัยความรับผิด

• มีประกันภัยความรับผิด

• ก าหนดความผิดกรณีให้บริการโดย
ไม่ได้ขึ้นทะเบียน หรือผิดประเภทการ
ขึ้นทะเบียน

• ต้องต่ออายุการขึ้นทะเบียนอย่างน้อย
ทุก 5 ปี

• ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมรายปี พร้อมแนบ
หลักฐานการประกันภัย
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บ้านพกัอาศยั ห้างสรรพสนิคา้

ข้อเสนอ (4)
ปรับระยะเวลา

พิจารณาอนุญาต
ตามระดับความเสี่ยง

อาคาร

“Risk Based Approach” ในการก่อสร้างอาคาร คืออะไร

“Risk Based Approach” ไม่ใช่เรื่องใหม่ 

ก าหนดให้อาคารที่มีความเสี่ยงสูง ต้องมีข้อปฏิบัติ เช่น อาคารควบคุมการใช้ต้องขอเปิดใช้อาคาร หรืออาคารพิเศษต้องมี
ผู้ตรวจสอบวิชาชีพ ในขณะที่อาคารทั่วไป ไม่มี แต่กรอบเวลาพจิารณาสงูสดุทีถ่กูก าหนดตามกฎหมายยงัเทา่กนั คือ 165 วัน

ความไม่ปลอดภัยจากการก่อสร้างหรือการใช้อาคารที่อาจส่งผลต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินส่วนบุคคล

1. โครงการใบอนุญาตยิ้ม

2. พ.ร.บ. ควบคุมอาคารฯ 

ก าหนดให้การอนุญาตก่อสร้างอาคารความเสี่ยงต่ า (บ้านพักอาศัย สูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่ไม่เกิน 300 ตร.ม.) ต้องแล้วเสร็จ
หลังจากยื่นเอกสารแล้วภายใน 30 วัน แต่โครงการนีย้งัเปน็เพยีงแนวทางการด าเนนิงานของ กทม. ไม่ได้ระบใุนกฎหมาย

Low High
ส่งผลต่อคนจ านวนไม่มาก ส่งผลต่อคนในวงกว้าง
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ข้อเสนอ (4)
ปรับระยะเวลา

พิจารณาอนุญาต
ตามระดับความเสี่ยง

อาคาร 
(ต่อ)

ปรับระยะเวลาพิจารณาตามระดับความเสี่ยง ดังนี้ 
อาคารเป็น 2 ประเภท

Low Risk High Risk
อาคารที่มีข้อก าหนดหรือเงื่อนไขพิเศษตาม 
พ.ร.บ.ควบคุมอาคารฯ คือ 
• อาคารควบคุมการใช้ (มาตรา 32)
• อาคารพิเศษ (มาตรา 32 ทวิและตรี)
• อื่น ๆ ตามความเสี่ยงของ กทม. 

อาคารอื่น ๆ ที่มีความเสี่ยงต่ า เช่น บ้าน

เสนอปรบัระยะเวลาพจิารณา
ให้น้อยกวา่ 30 วัน

ระยะเวลาพิจารณา 45 วัน
(เท่าเดมิ)

การปรับลดเวลาเช่นนี้จะช่วยผู้ขออนุญาตกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนค าขอทั้งหมด 

ที่พักอาศยั

14%
▪ พาณิชย์
▪ พาณิชย์-พักอาศัย
▪ อุตสาหกรรม
▪ คลังสินค้า
▪ สถาบันการศึกษา

▪ สถาบัน/องค์การอิสระ
▪ โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
▪ อาคารที่จอดรถ
▪ อื่นๆ

ที่มา: รายงานสถิติการอนุญาตปลกูสร้างอาคารในเขตกรงุเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562 ส านักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานคร

86%
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Ontario, Canada
การตรวจสอบ 

และออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร

ตามระดับความเสี่ยง

ที่มา : World Bank. (2017). Technical guide on the development of a risk-based system for construction permitting 

ระดบั
ความเสีย่ง

ประเภทอาคาร ข้อก าหนด

เสี่ยงต่ า อาคารขนาดเล็ก 
ที่มีขนาดน้อยกว่า 100 ตารางฟุต

ไม่ต้องขออนุญาต

อาคารขนาดเล็ก ที่มีขนาดสูงไม่เกิน 3 ชั้น พื้นที่รวม
ไม่เกิน 6,000 ตารางฟุต

ไม่ต้องให้วิศวกรหรือสถาปนิกเซ็นรับรอง

ที่พักอาศัยขนาดเล็ก ไม่ต้องมีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

เสี่ยงสูง อาคารขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงสูง เช่น อาคารประกอบ 
โรงละคร อาคารอุตสาหกรรมที่มีผู้เข้าใชจ้ านวนมาก

ต้องได้รับการรับรองโดยวิศวกรหรอืสถาปนิก

อาคารสูงเกิน 18 เมตร ต้องใช้ลิฟต์ บันไดแรงดัน และต้องมีมาตรการอื่น 
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย

อาคารสูงที่เป็นอาคารประกอบ อาคารอุตสาหกรรมที่
มีความเสี่ยงสูง และสถานพยาบาลที่มีการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยน้อย

มีข้อก าหนดบางประการเพิ่มเติม

อาคารสาธารณะ เช่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล 
โรงบ าบัดน้ าเสีย 

ต้องมกีารพิจารณาข้อก าหนดทางเทคนิคที่
เข้มงวด ในกรณีเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง 
(แผ่นดินไหว ลม ฯลฯ) 
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ข้อเสนอ (5)
ตรวจระหว่างก่อสร้าง
ตามระดับความเสี่ยง
ของขั้นตอนก่อสร้าง

World Bank - Dealing with Construction Permits methodology   
ใช้ “risk-based inspections” โดยก าหนดจ านวนครั้งในการลงตรวจการก่อสร้างตามความเสี่ยง
ของขั้นตอนการก่อสร้างในแต่ละระยะ

ปรับการลงตรวจระหว่างก่อสร้างให้ตรวจในระยะที่มีความเสี่ยงสูง

ล าดับขั้นตอนการก่อสร้างอาคาร

เตรียมพืน้ที่ วางผังอาคาร ลงเสาเข็ม วางฐานราก
โครงสรา้งชัน้ลา่ง

วางโครงสรา้งชัน้สอง 
โครงหลงัคา และ
งานระบบสขุาภบิาล

เก็บงาน
ตกแต่งผวิ 

ติดตั้งอุปกรณ ์และ 
build in

ฉาบผนังและ
ติดตั้งฝ้าเพดาน

ติดพนงั ติดตัง้วงกบ
ประต-ูหนา้ตา่ง วาง
ระบบไฟฟ้า-ปะปา

ท ามุมหลงัคาและ 
วางโครงสรา้งบนัได

ขั้นตอนที่ส าคัญ/ เสี่ยงสูง
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สรุปข้อเสนอแนะ
การแก้ไขกระบวนการ และการแก้ไขกฎหมาย
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Cut  - Change - Combine - Continue - Create



แก้ปัญหาการขออนุญาต “4 ไม่” ด้วย “4 เพิ่ม”

44

1. เพิ่มความเรว็
➢ แก้ไขกฎหมายรองรับการใชน้ายตรวจเอกชน เพื่อลดระยะเวลา

รอคิวเจ้าหน้าที่รัฐ และเพิ่มความเร็วในการอนุมัติ

➢ แก้ไขกฎหมายเพื่อปรบัปรงุการอนุญาตก่อสรา้งอาคารตาม
ประเภทความเสี่ยงอาคาร เสี่ยงมากเวลานาน เสี่ยงน้อยเวลาสั้น

2. เพิ่มความชดัเจน
➢ เพิ่มความชัดเจนของกฎหมาย เช่น ก าหนดเอกสารที่ใช้ให้ชัด และ

แก้ไขกฎหมายแม่บท ให้อ้างอิงมาตรฐานของสภาวิชาชีพ

➢ เพิ่มความชัดเจนของระบบการขออนุญาต เช่น พัฒนาฐานข้อมูล
ความกว้างของถนน คลองสาธารณะ จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อ
ลดการใช้ดุลยพินิจ และพัฒนาแพลตฟอรม์กลางเพื่อการยื่น 
e-submission ที่เป็นมาตรฐานเดียว

3. เพิ่มการเชือ่มขอ้มลู
➢ พัฒนาระบบเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงาน หน่วยงาน

ส่งต่อข้อมูลกันเอง เพิ่มความสะดวกให้กับประชาชน

4. เพิ่มความทนัสมัย
➢ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน ใช้ช่องทางอนุญาตผ่าน

ระบบออนไลน์
➢ แก้ไขกฎหมาย ส่งเสริมการใช้เอกสารดิจิตัลเช่น ไม่ต้องยื่น

แบบแปลนส าเนา 5 ชุด แต่ยื่นดิจิตัลไฟล์
➢ พัฒนาระบบงานติดตามการขออนุญาตออนไลน์
➢ น าระบบ BIM มาใช้โดยเร็ว และพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรบั

การใช้ระบบ e-submission
ซึ่งมรีายละเอยีดในแตล่ะขัน้ตอนดงันี้…



ข้อเสนอแนะการกโิยตินการขออนุญาตก่อสร้าง
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กระบวนการ
ขออนุญาต

ข้อเสนอ
หน่วยงานขับเคลื่อน และหน่วยสนับสนุน

แก้ไขกระบวนการ แก้ไขกฎหมาย

1. ค้นหาขอ้มูล • Change พัฒนาช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าถึงและ
เข้าใจได้ง่าย โดย 
1. ใช้รูปแบบและข้อมูลเดียวกัน และ 2. จัดให้มีและใช้คู่มือประชาชน

-

2. เตรยีมเอกสาร • Cut & Combine เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
-

- แบบอาคาร • Create เร่งจัดท าฐานข้อมูลกลางของ กทม.
• Create ก าหนดให้อ้างอิงข้อมูลขนาดถนน/ ขนาดแหล่งน้ าสาธารณะชุดเดียวกัน 

3. ยื่นเอกสาร • Cut & Change โปรโมทให้ใช้เว็บไซต์กลาง 
“BMA OSS” เพียงเว็บไซต์เดียว

• Change ก าหนดใช้ไฟล์โปรแกรมออกแบบมาตรฐาน 
• Continue พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาตออนไลน์

-

กทม. โยธา. DGA. กพร. ACTสภาวิชาชีพ

กทม. DGA. กพร.

สนับสนุนด้านเทคนิคและระบบดิจิทัล
ออกแนวทางปฏิบัติ ปรับกระบวนงาน 

ขั้นตอนและเตรียมบุคคลกร

กรมท่ีดิน

เช่ือมข้อมูล

กทม.

พัฒนาระบบ BMA OSS

DGA. กพร.

สนับสนุนด้านเทคนิคและระบบดิจิทัล



ข้อเสนอแนะ (ต่อ)
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กระบวนการ
ขออนุญาต

ข้อเสนอ
หน่วยงานขับเคลื่อน และหน่วยสนับสนุน

แก้ไขกระบวนการ แก้ไขกฎหมาย
4. พิจารณาอนญุาต

• Create สร้างแนวปฏิบัติลดการใช้ดุลยพินิจ
1. สร้างแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน และ 
2. จัดให้มี Consultation Session

• Create ใช้กลไกนายตรวจเอกชน โดยก าหนดบทบาท อ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของนายตรวจเอกชน 
Change ก าหนดแนวทางการลงตรวจระหว่างก่อสร้างตามระดับความ
เสี่ยงของขั้นตอนก่อสร้าง

• Change ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตตามระดับความเสี่ยงอาคาร

• Cut & Change แก้ไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐาน โดยให้อ้างอิง
มาตรฐานสากล/มาตรฐานวิชาชีพได

กทม. DGA. กพร.

เสนอออกแนวปฏิบัตกิารใช้ดุลพินิจ
วางระบบ consultation session

โยธา.

แก้ไข พรบ. และออกกฎระเบียบ  
เพื่อรองรับระบบนายตรวจเอกขน

ACTสภาวิชาชีพ

ร่วมก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติและมาตรการใหม่ออกแนวปฏิบัติ แก้ไขกฎหมายและระเบียบ

ก าหนดประเภทอาคารและความเสี่ยง

แก้ไข พรบ. และออกกฎระเบียบ  
เพื่อรองรับการใช้มาตรฐานวิชาชะ

ร่วมก าหนดมาตรฐาน คุณสมบัติและมาตรการใหม่



หากปรับวิธีการขออนุญาตใหม่จะช่วยประหยัดต้นทุน
การขออนุญาตก่อสร้างฯ ใน กทม. ราว 1,252 ล้านบาทต่อป*ี

เผยแพร่

ขั้นตอน รูปแบบปัจจุบัน รูปแบบใหม่

ยื่นค าขอใบอนญุาต
ก่อสรา้ง/ดดัแปลง

หาข้อมลู: เดินทางมาเขต/ จ้างที่ปรึกษา Change ลดค่าเดินทางมาเขต/ จ้างที่ปรึกษา

ขอเอกสารจากหนว่ยงานอืน่: เดินทางไปกรมที่ดิน/ สภาวิชาชีพ Combine เชื่อมต่อข้อมูล ลดค่าเอกสาร ลดค่าเดินทางมาขอและลดค่าเสียโอกาสจากการรอ

เตรยีมเอกสาร: ประมาณ 8 รายการ 
- โดยเฉพาะแปลนอาคาร 5 ฉบับ และโฉนดที่ดิน 

Cut ลดค่าเอกสาร เปลี่ยนเป็นใช้ไฟล์ดจิิทัล

ยื่นเอกสาร: เดินทางมาที่ส านักงานเขต 

Cut & Change Online first “BMA OSS”
Create พัฒนาศักยภาพเครื่องมือและบุคลากรเพื่อรองรบัระบบการขออนุญาตทางออนไลน์ 
(e-submission)
Continue พัฒนาระบบติดตามการขออนุญาต

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาต

แก้ไขเอกสาร: เพราะการตีความกฎหมายท่ีต่างกนั Create สร้างแนวปฏิบัติลดการใช้ดลุยพินิจ 

รอนาน: ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นท่ีเพือ่ตรวจสอบความถกูตอ้ง Create เสนอทางเลือกในการใช้นายตรวจเอกชน 

รอนาน: แม้จะเป็นอาคารขนาดเล็ก ความเสี่ยงต่ า Change ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอนุญาตตามระดบัความเสี่ยงอาคาร

ติดขดั: มาตรฐานเชิงเทคนิคไม่สอดคล้องกบัสภาพปัจจุบัน Cut & Change แก้ไขกฎกระทรวงให้อ้างอิงมาตรฐานสากล/มาตรฐานวิชาชีพได้

ต้นทุนการขออนุญาต
อาคารขนาด 300 ตร.ม. = 31,022 บาท/ ค าขอ

อาคารขนาด 5,000 ตร.ม. = 364,786 บาท/ ค าขอ
21,012 บาท/ ค าขอ

47*ปี 64 ใบอนุญาตก่อสร้าง กทม. ทั้งหมด 16,314 ฉบับ แบ่งเป็นอาคารขนาดเล็ก 80% และอาคารขนาดใหญ่ 20%
(จ านวนอาคารเล็ก 13,051 อาคาร * ต้นทุนท่ีประหยัดได้ 10,010 บาท) + (จ านวนอาคารเล็ก 3,263 อาคาร * ต้นทุนท่ีประหยัดได้ 343,774 บาท) = ต้นทุนท่ีประหยัดได้ 1,252,311,359 บาท 

• อาคาร 300 ตร.ม. =  ประหยัดได้ 32% ของค่าด าเนินการรูปแบบเดิม
• อาคาร 5,000 ตร.ม. =  ประหยัดได้ 94% ของค่าด าเนินการรูปแบบเดิม
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ภาคผนวก
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ภาพรวมของการศึกษาวิจัย

50

ระยะเวลา  6 เดือน

แบบส ารวจผู้ขออนุญาต 
การสัมภาษณ์

และประชุมกลุ่มย่อยการทบทวนกฎหมาย1 2 3

27% 
ที่อยู่อาศัย

27% 
อาคารพานิชย์

2.2% 
ร้านอาหาร 

12.7%
หอพัก

2.4 % 
อ่ืน ๆ  

• สภาพปัญหาผู้ใช้บริการ
• ต้นทุนและระยะเวลา (Baseline)

กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
• พรบ. ควบคุมอาคารฯ + กฎกระทรวง
• กฎหมายของ กทม. 

เช่น ระเบียบ ค าสั่ง ข้อบัญญัติ

ภาพรวมแบบส ารวจ 
• ตัวอยา่ง: 400 คน
เจ้าของอาคาร (68.7%) ที่ปรึกษา (30.1%) อืน่ๆ

• พื้นที:่ โยธา กทม. และเขต 19 แห่ง

ที่มา: ผลการส ารวจของ TDRI (2565)

กฎหมายและแนวปฏบิตัทิีด่ตีา่งประเทศ
• World Bank

ประเภทอาคาร

• หลักการและแนวคิดส าคัญ
• แนวปฏิบัติที่ดี (Best practice)

• สภาพปัญหาผูป้ฏิบัติ และผู้เชี่ยวชาญ
• ความเป็นไปได้ของข้อเสนอ

ภาพรวมการสมัภาษณ์
• หน่วยงานรัฐ

• ส านักงานเขต
• หน่วยงานอื่น (กรมที่ดิน)

• ภาคเอกชน 
• สภาวิชาชีพ
• Steering committee 

การประชมุกลุม่ยอ่ย
• กทม. หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง

และภาคเอกชน 

วิธีการศึกษา
(Methodology)

ผลลัพธ์ (Output)



อฟ

ต้นทนุคา่เสยีโอกาสของเจา้ของอาคาร หน่วย ที่มา

ราคาค่าก่อสร้างอาคาร 300 ตารางเมตร
(ตร.ม. ละ 16,000 บาท)

4,800,000 บาทต่อหลัง

ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี 2565 จาก
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 
(https://www.thaiappraisal.org/thai/value/
value.php)

อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield)

6% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield) 6% 

ระยะเวลารอการตรวจสอบ 27 วัน
ระยะเวลารอเฉล่ียหลังได้ใบรับแจ้งและรอใบอนุญาต
ผลส ารวจของคณะผู้วิจัย

ค่าเสยีโอกาสรอนายตรวจของ กทม. 21,304.11 บาทตอ่หลงั

ต้นทนุคา่ด าเนนิการของเจา้ของอาคารและ กทม. หน่วย ที่มา

ค่าธรรมเนียมขออนุญาตก่อสร้าง 200 ต่อครั้ง กรมโยธาฯ

ค่าตอบแทนขั้นต่ าของนายตรวจ 11,500 บาท/เดือน
อัตราเงินเดือน ปี 2565ของนายช่าง
โยธาปฏิบัติงานของ กทม. วุฒิ ปวช./

ปวส. 
ระยะเวลาตรวจอย่างน้อย 1 วัน ข้อสมมติฐานของคณะผู้วิจัย

รวมคา่ด าเนนิการ 583 บาทตอ่ครัง้

การค านวณต้นทุน
นายตรวจเอกชน

ต้นทุนคา่เสียโอกาส
ของเจ้าของอาคารขนาดเลก็

ต้นทนุคา่เสยีโอกาสของเจา้ของอาคาร หน่วย ที่มา
ราคาค่าก่อสร้างอาคาร 5,000 ตารางเมตร

(ตร.ม. ละ 16,000 บาท)
80,000,000 บาทต่อหลัง

ต้นทุนค่าก่อสร้างบ้านเดี่ยวชั้นเดียวปี 2565 จาก
มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย 

อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield)

6% ต่อปี
อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield) 6% 

ระยะเวลารอการตรวจสอบ 27 วัน
ระยะเวลารอเฉล่ียหลังได้ใบรับแจ้งและรอใบอนุญาต
ผลส ารวจของคณะผู้วิจัย

ค่าเสยีโอกาสรอนายตรวจของ กทม. 355,068.49 บาทตอ่หลงั

ต้นทุนคา่เสียโอกาสของ
เจ้าของอาคารขนาดใหญ่

ขั้นต่ า 18,000 บาทต่ออาคาร ต้นทุนนายตรวจเอกชน

ต้นทุนคา่ด าเนินการ
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ต้นทุนคา่ด าเนินการของเจ้าของอาคาร หน่วย ที่มา

ค่าบริการของ “ผู้ตรวจสอบสภาพอาคาร”
ส าหรับอาคารพื้นที่ไม่เกิน 5,000 ตร.ม.

18,000 บาทต่อครั้ง ที่มา: สมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร

รวมคา่ด าเนินการ 18,000 บาทต่อครัง้

การค านวณต้นทุน
นายตรวจเอกชน

(ต่อ) อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ
โรงแรม โรงงาน

ราคาแนะน า 
(บาทต่ออาคาร)

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร 18,000 - 23,000

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 28,000 - 40,000

ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 10,000 ตารางเมตร 40,000 - 90,000

ขนาดพื้นที่ เกิน 50,000 ตารางเมตร ตกลงกนั

ราคาแนะน า อัตราคา่บรกิารตรวจสอบอาคาร 
โดยสมาคมผูต้รวจสอบและบรหิารความปลอดภยัอาคาร (ตปอ.)
http://www.bsa.or.th/images/column_1376546222/096%20Recommended%20Price%20for%20HighRise%2C%20ExLarge%2C%20Hotel%2C%20Factory.pdf

ขั้นต่ า 18,000 บาทต่ออาคาร ต้นทุนของนายตรวจเอกชน



รูปแบบปจัจบุนั
1. ต้นทุนเอกสาร 
(บาท/ฉบับ)

2. ต้นทุนคา่เดนิทางไปกลบั 
(บาท)

เวลาที่ใช ้(วัน)
ค่าแรงขัน้ต่ า กทม.

(บาท)
3. ต้นทุนคา่เสยีโอกาส
(เวลา*คา่แรงขัน้ต่ า)

รวม (บาท)
(1.+ 2.+ 3.)

หาข้อมูล: เดินทางมาเขต - 200 1 353 353 553

ขอเอกสารจากกรมที่ดิน 200 200 1 353 353 753

ขอเอกสารจากสภาวิศวกร 500 200 1 353 353 1,053

ขอเอกสารจากสภาสถาปนิก 500 200 1 353 353 1,053

ค่าถ่ายเอกสารแปลนอาคาร 5 ชุด 
(อย่างน้อยชุดละ 500 บาท) 2,500 - - - - 2,500

ยื่นเอกสารที่เขต 
(ค าขอก่อสร้าง 200 บาท/ ฉบับ) 200 200 1 353 353 753

แก้ไขเอกสาร ส่วนใหญ่มักแก้แบบแปลน 
โดยต้องติดต่อเขต 2,500 200 1 353 353 3,053

ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากอาคาร เนื่องจาก
ความล่าช้าจากการรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ (รอ
ประมาณ 27 วัน)
ก าหนดอาคาร 300 ตร.ม. มูลค่า 4,800,000 บาท
อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield) 6% - - - - 4,800,000*(6%/365)*27 21,304.11 

รวมต้นทนุการขออนญุาต (บาท/ ค าขอ) 31,022 

ต้นทุนการขออนุญาตก่อสร้างฯ อาคาร 300 ตร.ม. รูปแบบปัจจุบัน: 
31,022 บาท

หมายเหตุ: 1. อ้างอิงอาคารขนาด 300 ตร.ม. 2. ระยะเวลารอ 27 วัน มาจากผลการส ารวจของ TDRI 2565 3. ราคาอาคารอิงจากมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ปี 2565 บ้านเดี่ยวตึก 2-3 ชั้น
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รูปแบบปจัจบุนั
1. ต้นทุนเอกสาร 
(บาท/ฉบับ)

2. ต้นทุนคา่เดนิทางไปกลบั 
(บาท)

เวลาที่ใช ้(วัน)
ค่าแรงขัน้ต่ า กทม.

(บาท)
3. ต้นทุนคา่เสยีโอกาส
(เวลา*คา่แรงขัน้ต่ า)

รวม (บาท)
(1.+ 2.+ 3.)

หาข้อมูล: เดินทางมาเขต - 200 1 353 353 553

ขอเอกสารจากกรมที่ดิน 200 200 1 353 353 753

ขอเอกสารจากสภาวิศวกร 500 200 1 353 353 1,053

ขอเอกสารจากสภาสถาปนิก 500 200 1 353 353 1,053

ค่าถ่ายเอกสารแปลนอาคาร 5 ชุด 
(อย่างน้อยชุดละ 500 บาท) 2,500 - - - - 2,500

ยื่นเอกสารที่เขต 
(ค าขอก่อสร้าง 200 บาท/ ฉบับ) 200 200 1 353 353 753

แก้ไขเอกสาร ส่วนใหญ่มักแก้แบบแปลน 
โดยต้องติดต่อเขต 2,500 200 1 353 353 3,053

ค่าเสียโอกาสในการสร้างรายได้จากอาคาร เนื่องจาก
ความล่าช้าจากการรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ (รอ
ประมาณ 27 วัน)
ก าหนดอาคาร 5,000 ตร.ม. มูลค่า 80,000,000 บาท
อัตราผลตอบแทนจากการปล่อยเช่าอาคาร 
(rental yield) 6% - - - - 80,000,000*(6%/365)*27 355,068.49 

รวมต้นทนุการขออนญุาต (บาท/ ค าขอ) 364,786

ต้นทุนการขออนุญาตก่อสร้างฯ อาคาร 5,000 ตร.ม. รูปแบบปัจจุบัน: 
364,786 บาท

หมายเหตุ: 1. อ้างอิงอาคารขนาด 300 ตร.ม. 2. ระยะเวลารอ 27 วัน มาจากผลการส ารวจของ TDRI 2565
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รูปแบบใหม่
1. ต้นทุนเอกสาร 
(บาท/ฉบบั)

2. ต้นทุนคา่เดนิทางไป
กลับ (บาท)

เวลาที่ใช ้(วัน)
ค่าแรงขัน้ต่ า กทม.

(บาท)
3. ต้นทุนคา่เสยีโอกาส
(เวลา*คา่แรงขัน้ต่ า)

รวม (บาท)
(1.+ 2.+ 3.)

หาข้อมูลออนไลน์ - - 0.5 353 176.5 176.5

ขอเอกสารออนไลน์จากกรมที่ดนิ 200 - 0.5 353 176.5 376.5

ขอเอกสารออนไลน์จากสภาวิศวกร 500 - 0.5 353 176.5 676.5

ขอเอกสารออนไลน์จากสภาสถาปัตยกรรม 500 - 0.5 353 176.5 676.5

อัพโหลดแปลนออนไลน์ - - 0.5 353 176.5 176.5

ยื่นค าขอออนไลน์ 200 - 0.5 353 176.5 376.5

consultation session - 200 1 353 353 553

เลือกใช้นายตรวจเอกชน
ขนาดพื้นที่ ไม่เกิน 5,000 ตารางเมตร
ราคา 18,000 - 23,000 บาท/ อาคาร - - - - - 18,000

รวมต้นทนุการขออนญุาต (บาท/ ค าขอ) 21,012 

ต้นทุนการขออนุญาตก่อสร้างฯ รูปแบบใหม่: 21,012 บาท

หมายเหตุ: 1. อ้างอิงอาคารขนาด 300 ตร.ม. 55



ผลส ารวจข้อมูล
จากแบบสอบถาม

56



ข้อมูลทั่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง 400 ราย
• ณ หน่วยบริการ
ส านักการโยธา กทม. 80 ราย

• ณ หน่วยบริการ
ส านักงานเขต 19 เขต 
รวม 320 ราย

72.4

18.6

12.7

2.2

ที่อยู่อาศัย

อาคารพาณิชย์/ตึกแถว

หอพัก

ร้านอาหาร

• ร้อยละ 69 เป็นเจ้าของอาคาร 
เจ้าของอาคาร ที่ปรึกษา/ตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย เป็นพนักงานบริษัท

68.7 30.1 1.2

• ร้อยละ 72 เป็นอาคารประเภทที่พัก
อาศัย ที่มาขออนุญาตก่อสร้าง และ
ดัดแปลงอาคาร

• ร้อยละ 92 มาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง
และดัดแปลงอาคารตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมอาคาร มาตรา 25

91.7

20.5

4.4

1.5

ขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง ตามมาตรา 25

ขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง
อาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 

ขอใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร 

แจ้งความประสงค์ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร 
ตามมาตรา 39 ทวิ
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การหาข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบียบและขั้นตอน
ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง

• ร้อยละ 71
สอบถามขอ้มลูจากเจ้าหนา้ที่
มากกว่าหาขอ้มลู
จากเวบ็ไซตข์องภาครัฐ

สอบถาม
เจ้าหน้าที่
ส านักงานเขต 
หรือ กทม.
71%

ปรึกษาบริษัทที่ปรึกษา
ออกแบบ/ วิศวกร/ บริษัท
รับสร้างบ้าน/ ผู้รับเหมา

15%

เว็บไซต์ของภาครัฐ 14%

• ร้อยละ 98
เจ้าหนา้ทีใ่หข้อ้มลูชดัเจน

58

ชัดเจน 98%

ไม่ชัดเจน อาทิ ระยะเวลาในการ
รออนุมัติ มีการแจ้งค่าใช้จ่าย

เพื่อร่นเวลาให้อนุมัติเร็วขึ้น 

2%



ปัญหาของ
การขอรับใบอนุญาต 
(1): 

63.2

21.1

10.5

10.5

10.5

5.3

5.3

แบบแปลนการก่อสร้าง

ลายเซ็นต์วิศวกรในใบอนุญาตก่อสร้าง

ใบรับรองเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

การขอเลขที่บ้านใหม่/ เลขที่ชั่วคราว

หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างในเขตชิดจากบ้านใกล้เคียง

ขอประปา

ขอไฟฟ้า

มีเอกสารทีต่อ้งยื่นเพิ่มเตมิ 
โดยเจ้าหน้าที่ไมไ่ดแ้จ้งใหท้ราบ

• แบบแปลนการก่อสร้าง 63.2% 
• ลายเซ็นวิศวกรในใบอนุญาต 21.1%

ต้องตดิตอ่กับหลายหนว่ยงาน
• 88.5% ติดต่อส านักงานที่ดิน 

เพื่อขอรับรองเอกสารสิทธิท์ี่ดิน

59

88.5% 5.8% 3.8% 1.9%

หน่วยงานที่ติดต่อ

74.7

57.1

36.3

20.9

ยื่นตรวจสอบเอกสาร

การออกใบรับรองก่อสร้าง/ เลขใบอนุญาต
ก่อสร้าง

ยื่นพิจารณาตรวจสอบแบบแปลนการก่อสร้าง/ 
อาคาร

ตรวจสอบพื้นที่

ส านักงานที่ดิน สภาวิศวกร

ส านักการโยธา อ่ืนๆ

ต้องผา่นขัน้ตอนหลายขัน้ตอน
• 75% ยื่นตรวจสอบเอกสาร 
• 57% ออกใบรับรองก่อสร้าง 
• 36% ยื่นพิจารณาตรวจสอบแบบแปลน 
• 20% การตรวจสอบพื้นที่



ปัญหาของ
การขอรับใบอนุญาต 
(2):

เจ้าหน้าที่ใช้มีการใช้ดุลพินิจในการด าเนินการ
• 9.9% ใช้ดุลยพินิจในการออกใบอนญุาต
• 3.5% ใช้ดุลยพินิจในการตรวจสอบพื้นที่
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มี
43%ไม่มี

57%

9.9%

3.5%

การออกใบอนุญาต

การตรวจสอบพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง

มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมาย เช่น ค่าเร่งเวลาออกใบอนุญาต ค่าแก้ไข
ปรับแบบแปลน ค่าการตรวจสอบพื้นที่

การยื่นเอกสารออนไลน์ยังไมเ่ป็นทีน่ยิม
• 89% ยื่นผ่านส านักงานเขต
• 10% ให้บริษัทรับเหมายื่นเอกสารให้
• 0.5% ยื่นผ่านออนไลน์ ยื่นที่ส  ำนกังำน

เขต หรอื กทม.
89%

ใหบ้รษัิทที่ปรกึษำ/ บรษัิท
ผูร้บัเหมำ ยื่นเอกสำรให้

10%

ผ่ำนเว็บไซต์ 1%
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