กระบวนการบริการตามภารกิจของกองช่างเทศบาลตาบลท่าไม้
ที่กระทรวงมหาดไทยได้แนะนาให้ลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
(กองช่าง)

กระบวนงาน
บริการประชาชน
ของกองช่าง

ระยะเวลา
ให้บริการที่
กระทรวง
มหาดไทย
แนะนา

ระยะเวลา
ให้บริการที่
ปรับลดแล้ว
ทต.ท่าไม้

ภารกิจของ
อปท. ที่
ดาเนินการ

ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
-ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง
-ขั้นตอนพิจารณาออกใบอนุญาต

30 วัน/ราย
15 วัน/ราย
15 วัน/ราย

22 วัน/ราย
7 วัน/ราย
15 วัน/ราย

เทศบาล
เทศบาล
เทศบาล

ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตต่าง ๆ ดังนี้
ค่าธรรมเนียม
1.ใบอนุญาต

ออก
ต่ออายุ
ใบอนุญาต ใบอนุญาต
20 บาท

2.ใบอนุญาตดัดแปลง 10 บาท

3.ใบอนุญาตรื้อถอน

10 บาท

4.ใบอนุญาต
เคลื่อนย้าย

10 บาท

5.ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
6.ใบรับรอง

20 บาท

7.ใบแทนใบอนุญาต
หรือใบแทนใบรับรอง

5 บาท

10 บาท

ตรวจแบบแปลน (คิดตามพื้นที่)

20 บาท 1.อาคารซึ่งสูงไม่เกิน 2 ชั้น หรือสูงไม่เกิน 1 เมตร
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
10 บาท 2.อาคารซึ่งสูงเกิน 2 ชั้น แต่ไม่เกิน 3 ชั้น หรือสูง
เกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ให้คิดตามพื้นที่
ของพื้นที่อาคารแต่ละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๒
บาท
10 บาท 3.อาคารซึ่งสูงเกิน 3 ชั้น หรือสูงเกิน 15 เมตร
ตาราเมตรละ 4 บาท
10 บาท 4.อาคารที่มีพื้นที่น้าหนักบรรทุกเกิน 500
กิโลกรัม ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4
บาท
20 บาท 5.พื้นที่จอดรถ ทีก่ ลับรถ และทางเข้าออกของรถ
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
10 บาท 6.ป้าย
ตารางเมตรละ 4 บาท
5 บาท 7.อาคารประเภทซึ่งต้องวัดความยาว เช่น เขื่อน
ท่อหรือรางระบายน้า รั้ว กาแพง คิดตามความยาว
เมตรละ 1 บาท

โทษในการฝ่าฝืนกฎหมายควบคุมอาคาร
กฎหมายควบคุมอาคารมีบทกาหนดโทษ เช่น การก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นต้น ซึ่งมีทั้งการปรับและจาคุกโทษอะไรบ้าง?
ตอบ กฎหมายได้กาหนดโทษไว้หลายระดับขึ้นอยู่กับว่าเป็นการฝ่าฝืนอะไร? เช่น
ประเภทของการฝ่าฝืน

โทษสูงสุด

-ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย -จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารโดย เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจาและทั้ง
ไม่ได้รับอนุญาต
ปรับอีกวันละไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท
ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทาฝ่าฝืน
หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
-ทาการรื้อถอนอาคารโดยไม่ได้รับ
อนุญาต

-จาคึกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

-ทาการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน
-จาคกุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่
หรือเคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไป แบบ เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
แปลนแผนผังที่ได้รับอนุญาตและ
อาคารที่ได้กระทาการฝ่าฝืนนั้นขัดต่อ
บทบัญญัติของกฎหมาย

ประเภทของการฝ่าฝืน

โทษสูงสุด

-ใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารซึ่งไม่เป็น -จาคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน
อาคาร ประเภท ควบคุมการใช้เพื่อประกอบ หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กิจการเป็นอาคารใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
-การฝ่ า ฝื น ค าสั่ ง เจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ให้ -ปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท
ดาเนินการแก้ไขข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ของในการอนุญาตโดยวิธีการแจ้ง
-การฝ่า ฝืนไม่รื้อ ถอนอาคารตามคาสั่ง เจ้ า -จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
พนั ก งานท้อ งถิ่ น เนื่อ งจากมีก ารกระท าอั น บาท หรือทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่เกิน
เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและมิได้อยู่ในระหว่าง สามหมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทาการ
การอุทรณ์คาสั่งดังกล่าว
ฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
-การฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น กรณีที่ใด -จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่ง
มี ก า รก่ อ สร้ า ง ดั ด แ ป ลง รื้ อ ถ อ นห รื อ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับอีกวันละไม่เกินสาม
เคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งเจ้า หมื่นบาทตลอดเวลาที่ยังมีการกระทาการฝ่าฝืน
พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ได้ อ อกค าสั่ ง ให้ ร ะงั บ การ หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
กระทาดังกล่า วหรือ สั่งห้า มใช้ห รือ เข้ า ไปใน
อาคารที่ฝ่าฝืนนั้น
-การฝ่าฝืนคาสั่งเจ้าพนักงานทิ้งถิ่น กรณีสั่งให้ -จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน หนึ่ง
เจ้าของอาคารหรือผู้ปกครองอาคารระงับการ แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับและปรับอีกวันละไม่
ใช้อาคาร การใช้ในส่วนที่ยังไม่ได้รับใบรับรอง เกินสามหมื่นบาท ตลอดเวลาที่ยังมีการกระทา
ใบอนุญาตหรือแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น
การฝ่าฝืน หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
นอกจากนี้ห ากผู้ดาเนินการ ได้แ ก่ เจ้ า ของหรือ ผู้ครอบครองอาคารซึ่งการกะรทาการ
ก่อ สร้า ง ดัดแปลง รื้อ ถอน หรือ เคลื่อ นย้า ยอาคารด้ว ยตนเอง หรือ ผู้ซึ่งตกลงรับ การกระทา
ดังกล่าว ไม่ว่าจะมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ตาม หรือผู้รับจ้างช่วง เป็นการกระทาการฝ่าฝืนจะต้อง
ละวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ สาหรับความผิดนั้น ๆ หรือเป็นการกระทาฝ่าฝืนที่
เกี่ยวกับอาคารพาณิชกรรม อุตสาหกรรมหรือการสาธารณสุข หรือเป็นการกระทาในทางการค้า
เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย หรือจาหน่ายโดยมีค่าตอบแทน ผู้กระทาต้องระวางโทษเป็นสองเท่า
ของโทษที่บัญญัติไว้สาหรับความผิดนั้น ๆ เช่นเดียวกัน

