งานสาธารณูปโภค
กองช่างเทศบาลตาบลบางปลาม้า
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การดัดแปลงอาคาร
การรือ้ ถอนอาคาร
โทร. 0-3558-8706 ต่อ 105
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การขออนุญาตก่อสร้าง
1) การขออนุญาตก่อสร้างอาคารต้องเตรียมหลักฐาน ดังนี้
-สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้ขออนุญาตและเจ้าของทีด่ นิ อย่างละ 1 ชุด
- สาเนาทะเบียนบ้าน ของผูข้ ออนุญาตและเจ้าของทีด่ นิ อย่างละ 1 ชุด
- แบบก่อสร้างแผนผังและรายการประกอบแบบ อย่างละ 5ชุด
- สาเนาโฉนดทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้าง จานวน 2 ชุด (หรือเอกสารสิทธิ์อนื่ ๆ)
2) การเตรียมแก้ไขแบบ หลักฐานทีเกี่ยวข้องเฉพาะเรือ่ ง
-หนังสือยินยอมจากเจ้าของทีด่ นิ (กรณีผขู้ ออนุญาตมิได้เป็นเจ้าของทีด่ นิ )
-หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตทีด่ นิ (กรณีใช้ผนังร่วมกัน)
-หนังสือยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตทีด่ นิ (กรณีชดิ เขตทีด่ นิ ข้างเคียง)
-หนังสือแสดงยินยอมของผู้ควบคุมงานตาม ม. 29
-หนังสือรับรองประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมพร้อมสาเนาบัตรประจาตัว (กรณีอยูใ่ น
ข่ายควบคุมตาม พ.ร.บ.วิศวกรรมและพ.ร.บ.วิชาชีพสถาปัตยกรรม)
-รายการคานวณ 1 ชุด (กรณีสว่ นหนึง่ ส่วนใดของอาคารก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่หรืออาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ)
-แบบระบบบาบัดน้าเสีย สาหรับบ้านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการหรืออื่นๆ)
3) การพิจารณา
- ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลนเทศบาลอาจสัง่ ให้ผขู้ อใบอนุญาตแก้ไขเปลีย่ นแปลงผัง
บริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน หรือ รายการคานวณที่ได้ยนื่ ให้ไว้ถกู ต้องและเป็นไปตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2498 และแก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ.2521) ออกตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะต้องแจ้งกองช่าง ทา
การตรวจสอบเพื่อขอใบรับรองการใช้อาคารก่อนเปิดใช้อาคารหรือให้ผอู้ นื่ ใช้
4)ระยะเวลาในการพิจารณาในกรณีทวั่ ไป
-อาคารพักอาศัย ไม่เกิน 2 ชัน้ ใช้เวลาในการพิจารณาไม่เกิน 7 วัน
-/-อาคารพาณิชย์...
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-อาคารพาณิชย์ อาคารขนาดใหญ่ อาคารประเภทควบคุมการใช้ ใช้เวลาในการพิจารณา 20 วัน
-ยกเว้นในกรณีที่มขี ้อขัดข้องจะใช้เวลาพิจารณาตามทีไ่ ด้ กาหนดไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร
5)คาแนะนาในการขอรับอนุญาตเกีย่ วกับอาคาร (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 พ.ศ. 2528)
1.ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องแนบอกสารเกี่ยวกับแผนบริเวณแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน
จานวน 5 ชุด พร้อมกับคาขอ อาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวร และ
วัตถุทนไฟเป็น ส่วนใหญ่ ต้องแนบรายการคานวณ จานวน 1 ชุด
2.เมื่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพิจารณาแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและ
รายการคานวณ(ถ้ามี) ถูกต้องแล้วให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตได้
3.อาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทาการก่อสร้างเสร็จแล้วให้เจ้าของอาคาร หรือผูค้ รอบครองอาคารยืน่
คาขอใบรับรองต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
4.ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะใช้อาคารเพือ่ กิจการ ประเภทควบคุมการใช้ จะเปลีย่ นการใช้อาคาร
ให้ยนื่ คาขออนุญาตเปลีย่ นการใช้อาคารนัน้
5.ในกรณีที่เจ้าของอาคารประสงค์จะดัดแปลง หรือใช้ทจี่ อดรถเพือ่ การยืน่ และก่อสร้างทีจ่ อดรถแทน
ของเดิมให้ยนื่ คาขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่
6.ผูใ้ ดรับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารให้ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ก่อนใบอนุญาตสิน้ อายุ
7.ในกรณีที่ใบอนุญาตหรือใบรับรองสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดให้ยนื่ คาขอรับใบอนุญาต หรือใบแทน
ใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิน่ ภายใน 15วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ทราบถึงการสูญหาย
8.ผู้ได้รบั ใบอนุญาตผูใ้ ดประสงค์จะโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บคุ คลอืน่ ให้ยนื่ คาขออนุญาตต่อ
เจ้าพนักงานท้องถิน่ เมือ่ เห็นเป็นการสมควรให้เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกหนังสือแจ้งอนุญาตให้โอน
ใบอนุญาตให้แก่ผขู้ อโอนใบอนุญาตได้
9.แผนผัง บริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณต้องเป็นสิง่ พิมพ์
สาเนาภาพถ่าย หรือเขียนด้วยหมึกและต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังต่อไปนี้
-มาตราส่วนให้ใช้เมตริก
-แผนผังบริเวณให้ใช้มาตราเมตริก
-แสดงขอบนอกของอาคารทีข่ ออนุญาตถึงขอบเขตของทีด่ นิ ทุกด้าน
-/-ระยะห่าง....
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-ระยะห่างระหว่างอาคารต่างๆ ทีม่ ีอยูแ่ ล้วและอาคารทีข่ ออนุญาตในขอบเขตของทีด่ นิ
-ลักษณะและขอบเขตของที่สาธารณะพร้อมด้วยเครือ่ งหมายทิศให้แสดงทางระบายน้าออกจากอาคาร
ไปสูท่ างระบายน้าสาธารณะพร้อมทัง้ แสดงเครื่องหมายชีท้ ิศทางน้าไหลและส่วนลาด
-แสดงระดับของพืน้ ชัน้ ล่างของอาคาร และความสัมพันธ์กบั ระดับทางหรือถนนสาธารณะที่ใกล้ทสี่ ดุ และ
ระดับพืน้ ดิน
-ให้แสดงแผนผังบริเวณทีจ่ ะทาการเคลื่อนย้ายอาคารไปอยูใ่ นทีใ่ หม่ให้ชดั เจน
-แบบแปลนให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 ใน 100 โดยต้อง แสดงแปลนพืน้ รูปด้าน(ไม่น้อยกว่า 2 ด้าน)
รูปตัดขวาง รูปตัดทางยาว ผังคานรับพืน้ ชัน้ ต่างๆ และผังฐานรากของอาคารพร้อมด้วยรายละเอียด
ดังนี้
-แบบแปลนต้องมีรูปรายละเอียดอย่างชัดเจนเพียงพอทีจ่ ะพิจารณาตามกฎหมาย
-แบบแปลนสาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนต่างๆ ของอาคารทีจ่ ะก่อสร้างให้ชดั เจน
-แบบแปลนสาหรับการดัดแปลงอาคารให้แสดงส่วนทีม่ ีอยูเ่ ดิมและส่วนทีจ่ ะดัดแปลงให้ชดั เจน
-แบบแปลนสาหรับการรื้อถอนอาคารให้แสดงขัน้ ตอน วิธกี ารตลอดจนความปลอดภัยในการรื้อถอน
อาคาร
-แบบแปลนสาหรับการเคลือ่ นย้ายอาคารให้แสดงขัน้ ตอน วิธกี าร ความมัน่ คงแข็งแร
ตลอดจนความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายอาคาร สาหรับอาคารที่มรี ปู ตัดทางขวางหรือรูปตัดทางยาว
ของอาคารมีความกว้าง ความยาวหรือความสูงเกิน 90 เมตร แบบแปลนจะใช้มาตราเล็กกว่า 1 ใน 100
ก็ได้แต่ต้องเล็กกว่า 1 ใน 250
-แบบแปลนสาหรับการเปลีย่ นการใช้อาคารให้แสดงส่วนทีใ่ ช้อยูเ่ ดิมและส่วนที่จะเปลีย่ นการใช้ใหม่ให้
ชัดเจน
-รายการประกอบแบนแปลนให้แสดงรายละเอียดเกีย่ วกับคุณภาพและชนิดของวัสดุตลอดจนวิธปี ฏิบัติ
หรือวิธกี ารสาหรับการก่อสร้างอาคาร
-รายการคานวณให้แสดงวิธกี ารตามหลักวิศวกรรมศาสตร์
10.ผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบ หรือผูร้ บั ผิดชอบงานออกแบบและคานวณ ต้องลงลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงที่อยูพ่ ร้อมกับคุณวุฒขิ องผูร้ ับผิดชอบดังกล่าวในแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประ
กอยแบบแปลน และรายการคานวณแต่ละชุดด้วย ผูป้ ระกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมหรือ
-/วิศวกรรม....
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วิศวกรรมควบคุม ให้ระบุเลขทะเบียนใบอนุญาตไว้ดว้ ย
*กรณีเป็นเขตควบคุมอาคาร*
เทศบาลตาบลบางปลาม้าเป็นเขควบคุมอาคารก่อสร้างอาคารต้องได้รบั อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน่
ผูใ้ ดฝ่าฝืนมีโทษตามทีก่ ฎหมายกาหนด

