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คู่มือสาหรับประชาชน: การกาหนดค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา 5(1) แห่ ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามความในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
ไม่มีขอ้ มูลขอบเขตการให้บริ การ
1)
2)
3)

กฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม

6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) กาหนดค่าธรรมเนียมการ
ออกใบอนุญาต ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 5(1)
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
10 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การกาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ตามความใน
มาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 22/07/2558 13:51
11. ช่ องทางการให้ บริการ
-
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 5(1) แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ให้ กาหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ดังนี ้
(1) ใบอนุญาตก่อสร้ างฉบับละ20บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลงฉบับละ10บาท
(3) ใบอนุญาตรื อ้ ถอนฉบับละ10บาท
(4) ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ าย
ฉบับละ10บาท
(5) ใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้
ฉบับละ20บาท
(6) ใบรับรองฉบับละ10บาท
(7) ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ5บาท
ข้ อ 2 ให้ กาหนดค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต ดังนี ้
(1) ใบอนุญาตก่อสร้ างฉบับละ20บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลงฉบับละ10บาท
(3) ใบอนุญาตรื อ้ ถอนฉบับละ10บาท
(4) ใบอนุญาตเคลือ่ นย้ าย
ฉบับละ10บาท
ข้ อ 3 ให้ กาหนดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้ าง หรื อดัดแปลงอาคารสาหรับการก่อสร้ างหรื อสาหรับส่วนที่มี
การดัดแปลง ดังนี ้
(1) อาคารซึง่ สูงไม่เกินสองชันหรื
้ อสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้ คิดตามพื ้นที่ของพื ้นอาคารแต่ละชันรวมกั
้
น ตารางเมตรละ
0.50 บาท
(2) อาคารซึง่ สูงเกินสองชันแต่
้ ไม่เกินสามชัน้ หรื อสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่เกินสิบห้ าเมตร ให้ คิดตามพื ้นที่ของพื ้นอาคาร
แต่ละชันรวมกั
้
น ตารางเมตรละ 2 บาท
(3) อาคารซึง่ สูงเกินสามชันหรื
้ อสูงเกินสิบห้ าเมตร ให้ คิดตามพื ้นที่ของอาคารแต่ละชันรวมกั
้
น ตารางเมตรละ 4 บาท
(4) อาคารประเภทซึง่ จะต้ องมีพื ้นรับน ้าหนักบรรทุกชันใดชั
้ นหนึ
้ ง่ เกินห้ าร้ อยกิโลกรัมต่อหนึง่ ตารางเมตร ให้ คิดตามพื ้นที่
ของพื ้นอาคารแต่ละชันรวมกั
้
น ตารางเมตรละ 4 บาท
(5) พื ้นที่หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ สาหรับอาคารทีก่ าหนดตามมาตรา 8(9)
ให้ คิดตามพื ้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาท
ในกรณีที่พื ้นที่หรื อสิง่ ที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถสาหรับอาคารที่กาหนดตามมาตรา
8(9) อยูใ่ นอาคารหรื อชันหนึ
้ ง่ ชันใดของอาคาร
้
ไม่ต้องคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหนึง่ อีก
(6) ป้าย ให้ คิดตามพื ้นที่ของป้าย โดยเอาส่วนกว้ างที่สดุ คูณด้ วยส่วนยาวที่สดุ ตารางเมตรละ 4 บาท
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(7) อาคารประเภทซึง่ ต้ องวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรื อท่อระบายน ้า รัวหรื
้ อกาแพงรวมทังประตู
้
รัว้ หรื อกาแพง ให้ คิด
ตามความยาว เมตรละ 1 บาท
ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรื อเมตร ตังแต่
้ กึ่งหนึง่ ขึ ้นไปให้ ถือเป็ นหน่วยเต็ม ถ้ าต่า
กว่ากึ่งหนึง่ ให้ ปัดทิ ้ง
ในการคิดความสูงของอาคารเป็ นชัน้ ให้ นบั จานวนชันของพื
้
้นอาคารที่บุคคลเข้ าใช้ สอยได้ ยกเว้ นพื ้นชันลอย
้
ในการคิดความสูงของอาคารเป็ นเมตร ให้ วดั จากระดับพื ้นดินถึงหลังคา หรื อส่วนของอาคารที่สงู ที่สดุ
ในกรณีที่อาคารมีพื ้นชันลอย
้
ให้ คิดพื ้นชันลอยเป็
้
นพื ้นที่ของพื ้นอาคาร ในการคิดค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนด้ วย
ข้ อ 4 ให้ อาคารดังต่อไปนี ้ได้ รับการยกเว้ นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตามข้ อ 1 การต่ออายุใบอนุญาตตามข้ อ 2
และการตรวจแบบแปลนก่อสร้ างหรื อดัดแปลงอาคารตามข้ อ 3
(1) อาคารของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ ในราชการหรื อใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์
(2) อาคารของราชการส่วนท้ องถิ่น ที่ใช้ ในราชการหรื อใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์
(3) อาคารขององค์การของรัฐที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายที่ใช้ ในกิจการขององค์การหรื อใช้ เพื่อสาธารณประโยชน์
(4) โบราณสถาน วัดวาอาราม หรื ออาคารต่าง ๆ ที่ใช้ เพื่อการศาสนา ซึง่ มีกฎหมายควบคุมการก่อสร้ างไว้ แล้ วโดยเฉพาะ
(5) อาคารที่ทาการขององค์การระหว่างประเทศ หรื ออาคารที่ทาการของหน่วยงานที่ตงขึ
ั ้ ้นตามความตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ
(6) อาคารที่ทาการสถานทูตหรื อสถานกงสุลต่างประเทศ
(7) อาคารชัว่ คราวเพื่อใช้ ประโยชน์ในการก่อสร้ างอาคารถาวร ซึง่ สูงไม่เกินสองชันหรื
้ อสูงไม่เกินเก้ าเมตร และมี
กาหนดเวลารื อ้ ถอน
(8) อาคารเพื่อใช้ ประโยชน์เป็ นการชัว่ คราวซึง่ สูงไม่เกินสองชันหรื
้ อสูงไม่เกินเก้ าเมตรและไม่ใช่อาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ หรื ออาคารประเภทควบคุมการใช้ ตามมาตรา 32 และมีกาหนดเวลารื อ้ ถอน

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 0 14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
-

16. ค่ าธรรมเนียม
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน องค์การบริ หารส่วนตาบลทรงคนอง 67 ชัน้ 3 ที่วา่ การอาเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร 0-2818-5225 โทรสาร 0-2818-5226
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

