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การขออนุญาตปลูกสร้าง รือถอน ต่อเติม อาคาร
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย

ขอบเขตการให้บริการ
สถานทีช่องทางการให้บริการ
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
วันจันทร์-วันศุกร์
กองช่าง
เวลา 08.30 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 043-210130
(ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการ
กําหนด)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ วิธก
ี าร และเงือนไขในการยืนคําขอ
1. ความหมายของคําว่า “อาคาร” ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร
1. ตึก บ้านเรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสํานักงานหรือสิงก่อสร้างอืนใดซึง
บุคคลอาจเข้าอยูไ่ ด้หรือเข้าใช้สอยได้
2. อัฒจันทร์ หรือสิงก่อสร้างอันเป็ นทีชุมชนของ
ประชาชน
3. เขือน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายนํา อูเ่ รือ คานเรือ ท่านํา ท่าจอด
เรือ รัวกําแพง หรือประตูทีสร้างขึนซึงติดต่อกับทีสาธารณะ หรือสร้างให้บค
ุ คลทัวไป
ใช้สอย
4. ป้ ายทีติดตังไว้เหนือทีสาธารณะ และมีขนาดเกินหนึ งตารางเมตร หรือมี
นําหนักเกินสิบกิโลกรัม กับป้ ายทีติดตังห่างทีสาธารณะน้อยกว่าความสูงของป้ ายนัน
และมีขนาดเกินครึงตารางเมตร หรือมีนําหนักเกินสิบกิโลกรัม รวมทังป้ ายทีสร้างขึน
สําหรับติดหรือตังป้ ายทีส่วนต่าง ๆ ของอาคารหรือ
หลังคา
1. พืนทีหรือสิงทีสร้างขึน เพือจอดรถยนต์ กลับรถยนต์ และทางเข้าออก
รถยนต์
2. สิงก่อสร้างขึนอย่างอืน ทีกําหนดตามกฎกระทรวง
2. ลักษณะของการดําเนินการทีเกียวข้องอับอาคารซึงต้องขออนุญาต (ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมอาคาร)
1. การปลูกสร้างอาคารขึนใหม่ลว้ น
2. การเปลียน การต่อเติม การลดหรือดัดแปลงอาคารทีมีอยูแ
่ ล้ว ซึงเพิม
นําหนักแก่อาคารนัน หรือขยายเนือทีมากขึน หรือลดลง ดังนี

2.1 การลดหรือเพิมขนาดพืนชันหนึ งชันใด ให้มีเนือทีน้อยลงหรือเพิมขึน
ตังแต่ 6 ตารางเมตรขึนไป
2.2 เปลียนหรือขยายหลังคาหรือลดหลังคาให้ปกคลุมเนือทีมากกว่าเดิม
หรือน้อยกว่าเดิม ตังแต่หกตารางเมตรขึนไป
2.3 เปลียนส่วนต่าง ๆ ของอาคารทีไม่เป็ นโครงสร้างอาคาร โดยเพิม
นําหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมส่วนหนึ งส่วนใดเกินร้อยละ
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2.4 การเปลียนโครงสร้างอาคารทีเป็ นคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัด
แรงหรือเหล็กรูปพรรณ
2.5 การดัดแปลงอาคารซึงเป็ นการกระทําให้ลดหรือเพิมจํานวนเสาหรือ
คาน

3.การรือถอนอาคารมีรายละเอียด ดังนี
3.1 การรือถอนอาคาร
ทังหมด
3.2 การรือถอนส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ยกเว้นพืนคอนกรีตเสริม
เหล็กชันล่างของอาคารโดยการรือถอนอาคารทีเข้าข่ายต้องขออนุญาตรือถอนอาคาร
ดังนี
(ก) อาคารทีมีสว่ นสูงเกิน 15 เมตร ซึงอยูห
่ า่ งจากอาคารอืน หรือทีสาธารณะ
น้อยกว่าความสูงของอาคาร
(ข) อาคารทีอยูห
่ า่ งจากอาคารอืน หรือทีสาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร
4. การเคลือนย้ายอาคาร
ลักษณะการปลูกสร้างอาคารทีได้รบั การยกเว้นไม่ตอ
้ งขออนุญาต แต่ตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบเพือทําการ
ตรวจสอบ
1. อาคารทีสร้างขึนใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารทีมีอยูแ
่ ล้วของหน่ วย
ราชการหรือองค์กรของรัฐ
2. อาคารทีสร้างขึนใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารทีมีอยูแ
่ ล้ว เพือใช้ใน
กิจการทีเกียวกับศาสนา
3. อาอาคารทีสร้างขึนใหม่ ต่อเติม หรือดัดแปลงอาคารทีมีอยูแ
่ ล้ว ของ
องค์การ ระหว่างประเทศ สถานฑูต
ลักษณะของอาคารทีต้องขออนุญาตใช้อาคาร

เมือได้รบั ใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารแล้ว และทําการก่อสร้างอาคารเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว อาคารดังต่อไปนีจะเข้าไปใช้สอยอาคารเลยไม่ได้ ต้องทําการยืนขอ
อนุญาตใช้อาคารอีก คือ
1. อาคารสําหรับใช้เพือกิจการพาณิชยกรรม ทีมีพนที
ื ตังแต่ 80 ตารางเมตร
ขึนไป
2. อาคารสําหรับใช้กจิ การอุตสาหกรรมทีใช้เครืองจักรในการผลิตมีกาํ ลัง
ตังแต่5 แรงม้าขึนไป
3. อาคารสําหรับใช้เพือกิจการการศึกษาทีมีพนที
ื ตังแต่ 80 ตารางเมตรขึน
ไป
4. อาคารสําหรับใช้เป็ นหอประชุมทีมีพนที
ื ตังแต่ 300 ตารางเมตรขึน
ไป
5. อาคารสําหรับใช้เป็ นสํานักงานหรือทีทําการทีมีพืนทีตังแต่ 300 ตาราง
เมตรขึนไป
6. อาคารคลังสินค้า โรงมหรสพ โรงแรม อาคารชุด สถานพยาบาลหรือ
อาคารพิเศษ
ขันตอน
หน่ วยงานผูร้ บั ผิดชอบ
1.ยืนคําร้อง
องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยเตย
2.ตรวจสอบเอกสาร
กองช่าง
3.เจ้าหน้าทีตรวจสอบเอกสาร/แบบแปลน
4.จ่ายค่าธรรมเนียม
5.รับใบอนุญาต
------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------ระยะเวลา
ระยะเวลาทังสิน 7 วัน
รายการเอกสารหลักฐาน
๑. คําขออนุญาตก่อสร้าง (ขอทีอบต.)
จํานวน๑ฉบับ
๒. แบบก่อสร้างและผังบริเวณ
จํานวน๒ ฉบับ
๓. สําเนาโฉนดทีดิน
จํานวน๑ฉบับ
๔. หนังสือมอบอํานาจ
จํานวน ๑ฉบับ
๕. หนังสือยินยอมให้กอ
่ สร้างในทีดินจากเจ้าของทีดินจํานวน๑ฉบับ
๖. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูข
้ ออนุญาต จํานวน๒ฉบับ

๗. สําเนาทะเบียนบ้านผูข
้ ออนุญาต
จํานวน๒ฉบับ
๘. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเจ้าของทีดิน จํานวน๒ฉบับ
๙. สําเนาทะเบียนบ้านเจ้าของทีดิน
จํานวน๑ฉบับ
๑๐. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผูม
้ อบอํานาจ จํานวน ๑ฉบับ
๑๑. สําเนาทะเบียนบ้านผูม
้ อบอํานาจ
จํานวน๑ฉบับ
๑๒. เอกสารอืนๆ (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง
ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
5. ใบอนุญาตเปลียนการใช้ ฉบับละ 20 บาท
6. ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือ ใบแทนใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง
ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดังแปลง
ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรือถอน
ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลือนย้าย
ฉบับละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1. อาคารซึงสูงไม่เกินสองชันหรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.5 บาท
2. อาคารซึงสูงเกินสองชันแต่ไม่เกินสามชันหรือสูงเกิน 12 เมตร แต่ไม่
เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
3. อาคารซึงสูงเกินสามชันหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางละ 4 บาท
4. อาคารซึงมีพืนทีรองรับนําหนักนําหนักบรรทุกเกิน 50 กก. ต่อหนึ งตาราง
เมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
5. พืนทีทีจอดรถ ทีกลับรถ และทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.5 บาท
6 ป้ ายตารางเมตรละ 4 บาท
7. อาคารประเภทซึงต้องวัดความยาวเช่น เขือนหรือทางระบาย
นํา กําแพง ติดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลือนย้ายอาคารโดยเจ้าของอาคารไม่ได้รบั อนุญาตจาก
เทศบาล หรือผูใ้ ดก่อสร้างดัดแปลง รือถอนอาคาร ให้ผด
ิ ไปจากทีได้รบั อนุญาต
ตลอดจนเงือนไขทีเจ้าพนักงานท้องถินกําหนดไว้ใน ใบอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทังจําทังปรับ

ผูใ้ ดได้รบั คําสังจากเทศบาลฯ และฝ่ าฝื นคําสังดังกล่าว นอกจากต้องระวางโทษ
ปรับตามข้อ 1 แล้วยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาที
ยังฝ่ าฝื น
ถ้าเป็ นการกระทําเกียวกับอาคารเพือพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศึกษา หรือ
สาธารณสุข หรือเป็ นการกระทําในทางการค้าเพือให้เช่าหรือซือขาย หรือจําหน่ าย
โดยมีคา่ ตอบแทน ผูก
้ ระทําต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็ นสิบเท่าของ
โทษทีบัญญัติไว้ สําหรับความผิดนัน ๆ หรือทังจําทังปรับ
การปลูกสร้างโดยต่อเติม หรือดัดแปลงอาคาร ซึงจําต้องได้รบั อนุญาตนันมี
กําหนด ดังต่อไปนี
- ขยายพืนชันหนึ งชันใดตังแต่ 5 ตารางเมตร
- เปลียนหลังคา หรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนือทีมากขึนกว่าเดิม
- เพิม ลดจํานวน หรือเปลียนเสา คาน บันได และผนัง

