คำแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
ของกองช่าง เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์
เอกสารประกอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคารมีดังต่อไปนี้
1. คำขออนุญาต (ข.1)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาโฉนดที่ดิน (สำเนาเท่าตัวจริง)
5. แบบแปลนการก่อสร้าง จำนวน 5 ชุด
6. แผนผังบริเวณ (มาตราส่วนไม่น้อยกว่า 1:500)
7. รายการคำนวณความมั่นคงของอาคาร
8. สำเนาใบ ก.ว. และ ก.ส. ของผู้ออกแบบ
9. หนังสือยินยอมผู้ควบคุมงานวิศวกร/สถาปนิก (น.4)
10. หนังสือรับรองวิศวกร/สถาปนิก
11. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในที่ดิน (กรณีที่เป็นการก่อสร้างในที่ดินผู้อื่น)
12. หนังสือแสดงความยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดแนวเขตที่ดินผู้อื่น หรือใช้ผนังร่วมกันกรณีที่ผนัง
อาคารอยู่ใกล้ที่ดินผู้อื่นน้อยกว่า 50 เซนติเมตร
13. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีตัวแทนเจ้าของเป็นผู้ขออนุญาต)
14. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจ ลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาตไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
การพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ในการพิจารณาออกใบอนุญาตในการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้อง
พิจารณา ดังนี้
1. เอกสารตาม ข้อ 1 - 14 ถูกต้องและครบถ้วน
2. การออกแบบอาคารเช่นแนวของอาคารระยะถอยร่นขนาดของพื้นที่ว่างโดยปราศจากสิ่งปกคลุม
ความสูงของอาคารในแต่ละชั้น
3. ข้อกำหนดเรื่องกำลังของวัสดุ น้ำหนักบรรทุกจรที่ใช้ในการคำนวณถูกต้องตามที่กำหนดใน
กฎหมายกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ.2527)
4. ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการระบายน้ำ ระบบถ่ายเทอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบอื่น
ภายในอาคาร
5. ข้อกำหนดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น (ถ้ามี)
นอกจากนี้จะต้องพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1. กฎหมายผังเมืองรวม โดยพิจารณาว่าชนิดหรือประเภทของอาคารที่ยื่นอนุญาตในพื้นที่ที่ ใช้
ประโยชน์ในที่ดินประเภทใด สามารถอนุญาตให้ ก่อสร้าง ฯลฯ ได้หรือไม่
2. กฎหมายสิ่งแวดล้อม ในกรณีที่เป็นอาคารที่เข้าข่ายต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง
แสดงรายงานผลกระทบสิ ่ ง แวดล้ อ ม และพิ จ ารณาอนุ มั ต ิ จ ากสำนั ก งานนโยบายและแผน
สิ่งแวดล้อมแล้ว

ประเภทอาคารที่จะต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
ประเภทอาคาร/กิจการ
1. โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
2. ท่าเรือพาณิชย์
3.

โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

4.

การอุตสาหกรรม
(1) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
(2) อุตสาหกรรมกลั่นน้ำมันปิโตรเคมี
(3) อุตสาหกรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าชธรรมชาติ
(4) อุตสาหกรรมคลอแอลคาไลน์ (Chlor-alkaline
industry) ที่ใช้โซเดียมคลอไรด์ (NaCl) เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตโซเดียมคาร์บอเนต (Na2CO3) โซเดียมไฮดรอกไซค์
(NaOH) กรดไฮดรคลอลิก (HCL) คลอรีน (C12) โซเดียม
ไฮโพคลอไรด์ (NaOC1) และปูนคลอรีน (Bleaching
Powder)
(5) อุตสาหกรรมเหล็กและ/หรือเหล็กกล้า
(6) อุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์
(7) อุตสาหกรรมถลุงแร่หรือหลอมโลหะ ซึ่งมิใช่
อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า
(8) อุตสาหกรรมการผลิตเยื่อกระดาษ
อาคารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
หรือที่อยู่ใกล้หรือในอุทยานแห่งชาติหรืออุทยาน
ประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผกระทบ
กระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ขนาด
ที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป
ที่สามารถรับเรือขนาดตั้งแต่ 500 ตัน
กรอสขึ้นไป
ที่มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ 10 เม
กะวัตต์ขึ้นไป
ที่ใช้วัตถุดิบซึ่งได้จากการกลั่นน้ำมัน
ปิโตรเลียมและ/หรือการแยกก๊าซ
ธรรมชาติในกระบวนการผลิตตั้งแต่
100 ตันต่อไปขึ้นไป
ทุกขนาด
ทุกขนาด

5.

อาคารอยู่อาศัยรวม
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

ที่มีผลิตสารดังกล่าวแต่ละชนิดรวมกัน
ตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไปที่มีกำลัง
ผลิตตั้งแต่ 100 ตันต่อวันขึ้นไป (กำลัง
ผลิตให้คำนวณโดยใช้กำลังผลิตของเตา
เป็นตันต่อชั่งโมงคูณด้วย 24 ชั่งโมง)
ทุกขนาดที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 50 วันขึ้น
ไป
ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 50 ตันต่อวันขึ้นไป
อาคารที่มีขนาด
1. ความสูงตั้งแต่ 23.00 เมตรขึ้นไป
หรือ
2. มีพื้นที่รวมกันทุกชั้นหรือชั้นใด
ชั้นหนึ่งในหลังคาเดียวกันตั้งแต่
10,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ที่มีจำนวนห้องพัก 500 แปลงขึ้นไป
หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

6.

การจัดสรรที่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์

จำนวนที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 500
แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่

7.

8.
9.
10.
11.

โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
(1) กรณีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ฝั่งทะเล ทะเลสาบ หรือชายหาด
ซึ่งเป็นบริเวณที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
(2) กรณีโครงการที่ไม่อยู่ในข้อ (1)
อุตสาหกรรมผลิตสารออกฤทธิ์ หรือสารที่ใช้ป้องกัน หรือ
กำจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยกระบวนการเคมี
อุสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการเคมี
โรงงานปรับปรุงคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือ
วัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้ำตาลดังต่อไปนี้
(1)การทำน้ำตาลทรายดิบ น้ำตาลทรายขาว น้ำตาล
ทรายขาวบริสุทธิ์
(2)การทำกลูโคส เท็กซ์โทรส ฟรักโทส หรือผลิตภัณฑ์อื่น
ที่คล้ายคลึงกัน

ที่มีเตียงสำหรับผู้ป่วยไว้ค้างคืนตั้งแต่
30 เตียง ขึ้นไป

ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด
ทุกขนาด
ที่มีกำลังผลิตตั้งแต่ 20 ตันต่อวันขึ้นไป

ระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตของเจ้าพนักงานท้องถิ่น
- กรณีที่เป็นการขอรับใบอนุญาตเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและแจ้งผลพิจารณาภายใน
45 วัน หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถแจ้ งผลการพิจารณาภายใน 45 วันได้ ก็สามารถขยายเวลาออกไปได้อีก
2 คราว ๆ ละ 45 วัน
- กรณีที่เป็นการแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ออกใบรับแจ้งให้แล้วต้องตรวจ
พิจารณาแบบแปลนแผนผัง และเอกสารอื่นๆ ภายใน 120 วัน หากพบว่าไม่ถูกต้อง ให้แจ้งผู้ขออนุญาตให้ทำ
การแก้ไขให้ถูกต้อง
การลดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง
ลำดับ
เรื่อง
1.
- ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน อาคาร
2.
- ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง
3.
- ขอใบรับรองอาคาร
อัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ลำดับ
ประเภทอาคาร
1.
อาคาร 2 ชั้น สูงไม่เกิน 12 ม.
2.
อาคาร 3 ชั้น สูงเกิน 12 ม. แต่ไม่เกิน 15 ม.
3.
อาคารสูงเกิน 15 ม.

เดิม
45 วัน
45 วัน
30 วัน
ตรม./บาท
0.50 บาท
2.00 บาท
4.00 บาท

ปรับลด
15 วัน
15 วัน
15 วัน

อัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ลำดับ
ประเภทอาคาร
1.
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
2.
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
3.
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
4.
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
5.
ใบรับรองอาคาร
6.
ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

บาท
20 บาท
10 บาท
10 บาท
20 บาท
10 บาท
5 บาท

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
•

ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท

•

ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

•

ใบอนุญาตรื้ อถอน ฉบับละ 10 บาท

•

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ ฉบับละ 20 บาท

•

ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท

•

ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

