
  

 

 

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

โทรศัพท์ :  042 – 490880 

เว็บไซต์ : www.nongdoen.co.th 

 

 

 

       วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

 

 

************************** 

 

 
  บทกำหนดโทษ  

1. ผู้ใดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนยา้ยอาคารโดย เจ้าของอาคาร 

ไม่ได้รับอนุญาตจากอบต. หรอืผู้ใด ก่อสร้างดัดแปลงรือ้ถอน 

 อาคารใหผ้ิดไปจากที่ได้รับ อนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขท่ีเจ้าพนกั 

งานท้องถิ่นกำหนด ไวใ้นใบอนญุาตตอ้งระวางโทษจำคุกไม่เกนิ  

3 เดอืน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือท้ังจำทัง้ปรับ 

2. ผู้ใดได้รับคำสั่งจากอบต.ฯ และฝ่าฝืนคำส่ัง ดังกลา่ว 

 นอกจากต้องระวางโทษปรับตามขอ้ 1 แลว้ ยังต้องระวาง 

โทษปรับอกีวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ียังฝ่าฝืน 

 3. ถ้าเป็นการกระทำเกี่ยวกับอาคาร เพื่อพาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม การศกึษา หรอืสาธารณสุข หรือเป็นการกระทำ

ในทางการค้า เพื่อให้เช่าหรือซื้อขาย หรือจำหน่าย โดยมี

ค่าตอบแทนผู้กระทำต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ

เป็นสบิเท่าของโทษท่ีบัญญัติ ไว ้สำหรับความผิดน้ันๆ  

หรือท้ังจำทัง้ปรับ 

4.การปลูกสร้างโดยต่อเตมิ หรือดัดแปลงอาคาร ซึ่งจะต้อง 

5.ได้รับอนุญาตนัน้มกีำหนดดังต่อไปนี้  

- ขยายพื้นชัน้หน่ึงช้ันใดตัง้แต่ 5 ตารางเมตร  

- เปลี่ยนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อท่ีมาก ขึน้ 

กว่าเดมิ 

 - เพิ่ม ลดจำนวน หรอืเปลี่ยนเสา คาน บันใด และผนัง          

 

 

 

 

      

 

          

        

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  การขออนญุาตก่อสรา้งอาคาร  

ดัดแปลงอาคาร หรือรือ้ถอนอาคาร 

ตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 

 พ.ศ.2522 

 

 

 

 

                                กองช่าง 

            องค์การบรหิารส่วนตำบลหนองเดิ่น 

   อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

 

http://www.nongdoen.co.th/


     หลักฐานการขออนุญาต 

  - แบบแปลนและผังบริเวณ จำนวน 2 ชุด 

- คำร้องขออนุญาต (ข.1) (รับได้ท่ีกองช่างอบต.หนองเดิ่น) 

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน เจ้าของอาคาร 2 ชุด 

- สำเนาทะเบียนบ้าน เจ้าของอาคาร จำนวน 2 ชุด 

- สำเนาโฉนดท่ีดนิ,น.ส.3.,น.ส.3.ก,สค.1 หรืออื่นๆ  

เจ้าของท่ีดนิ (ถ่ายทุกหน้า หา้มย่อ) จำนวน 2 ชุด 

- หนังสือยนิยอมให้ปลูกสร้างในท่ีดนิ (กรณผีู้ขออนุญาต 

มใิช่เจ้าของท่ีดนิพร้อมแนบเอกสารเจ้าของกรรมสทิธ์ิท่ีดนิ 

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, สำเนาบัตรประจำตัว 1 ชุด 

- หนังสือยนิยอมให้ก่อสร้างชิดเขต (กรณชีดิเขตท่ีดนิ 

ข้างเคียง) พร้อมแนบสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด, สำเนาบัตร

ประชาชน 1 ชุด, สำเนาโฉนด 1 ชุด 

- หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรมและ/หรือ

สถาปัตยกรรม  

(กรณท่ีีอาคารเข้าข่ายการควบคุมวศิวกรรม และ/หรือ

สถาปัตยกรรม) (พื้นท่ีเกิน 150 ตร.ม./สูงเกิน 1 ชัน้) 

- รายการคำนวณของวศิวกรรม จำนวน 1 ชุด 

- หนังสือมอบฉันทะหรอืมอบอำนาจตามกฎหมาย (กรณผีู้

ขออนุญาตมิได้มาขอดว้ยตนเอง)ผู้รับมอบเตรียมสำเนา

ทะเบียนบ้าน 1 ชุด , สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 

 

  
 

 

 

 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

  ในกรณีเปน็นิติบุคคล 

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 1 ฉบบั 

 2. รับรองสำเนาถูกตอ้ง พร้อมประทับตรา และลงลายมือ    

  ชื่อ ผู้มีอำนาจบนเอกสารทุกฉบับ 

  3. แผนผังบริเวณโดยสังเขป 3 ฉบับ  

  4. แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน ขนาด A3  

  5. รายการคำนวณจากวิศวกร ฯ กรณอีาคารท่ีต้องคำนึง    

       ความปลอดภัย 1 ฉบับ 

   6. สำเนาเอกสารแสดงสทิธ์ิในท่ีดนิ (เท่าฉบับจรงิ) 1 ฉบับ  

   7. หนังสือยนิยอมให้ปลูกสร้างอาคารในท่ีดนิ 1 ฉบับ 

            กระบวนการทำงานและลดขั้นตอน ระยะเวลา 

 การออก ใบอนุญาต/ หนังสอืรับรองขออนุญาตก่อสร้าง/    

 ดัดแปลง/  รือ้ถอนอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

 พ.ศ. 2522 

     

    

   

 ค่าทำเนียมใบอนุญาต และการตรวจแบบแปลนก่อสรา้ง  

    1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท  

    2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท  

    3. ใบอนุญาตรือ้ถอน ฉบับละ 10 บาท 

    4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท  

    5. ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ้ฉบับละ 20 บาท  

     6. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท  

     7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรองฉบับละ10บาท       

            และบวกอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจแบบ  

    แปลนก่อสรา้ง หรือดดัแปลงอาคาร  

       • ตารางเมตรละ 0.50 บาท สำหรับอาคารสูงไม่เกิน 2    

          ชัน้ หรือสูงไม่ เกนิ 12 เมตร 

       • ตารางเมตรละ 2 บาท สำหรับอาคารสูงเกิน 2 ชัน้  

          หรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร 

       • เมตรละ 1 บาท สำหรับอาคารซึ่งต้องวัดความยาว  

        เช่น รัว้ กำแพง ประตู เขือ่น ทางท่อระบาย เป็นต้น  

                ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้าง หรือ    

   ดัดแปลง อาคารสำหรับการก่อสร้างหรือสำหรับส่วนที่มี                

   การดัดแปลง เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับ                    

   ที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ  

   ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

************************* 

  

กระบวนงานที่ดำเนินการ จำนวนระยะเวลาบริการ 

อนุญาตก่อสร้างอาคาร ไม่เกิน 45 วัน/ ราย 

อนุญาตรือ้ถอนอาคาร ไม่เกิน 45 วัน/ ราย 

อนุญาตดัดแปลงอาคาร ไม่เกิน 45 วัน/ ราย 


