ขั้นตอนการขออนุญาต
1. ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างอาคาร,ดัดแปลงอาคาร,รือ้ ถอน
อาคาร (แบบ ข.1)
2. เมื่อผูข้ ออนุ ญาตได้รบั อนุ ญาตแล้ว ท่านจะต้องมายื่นขอรับ
ใบอนุญาตดังต่อไปนี้
2.1 ใบแจ้งการออกใบอนุญาตก่อสร้าง,ดัดแปลง,รือ้ ถอน
อาคาร ภายใน 45 วัน นับแต่วนั ทีข่ ออนุญาต
2.2 ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร, ดัดแปลงอาคารรือ้ ถอน
อาคาร(แบบ อ.1) ให้ท่านไปขอรับใบอนุญาต ภายใน
30 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั หนังสือแจ้งออกใบอนุญาตไว้
หากท่านประสงค์จะขออนุญาตอีก จะต้องดาเนินการ
เช่นเดียวกันกับการขออนุญาตใหม่

หลักฐานประกอบการขออนุญาตที่สาคัญมีดังนี้
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูข้ ออนุญาตและ
เจ้าของทีด่ นิ จานวน 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาตและเจ้าของทีด่ นิ
จานวน 1 ชุด
3. สาเนาโฉนดทีด่ นิ ทีจ่ ะทาการก่อสร้าง จานวน 1 ชุด
4. แบบแปลน ผังบริเวณและรายการประกอบแบบแปลน
จานวน 4 ชุด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1 รายการประกอบแบบ
4.2 แผนทีส่ งั เขป

4.3 รูปแปลนพืน้
4.4 รูปด้าน 4 ด้าน
4.5 รูปตัด 2 ด้าน
4.6 รูปโครงหลังคา
4.7 รูปแปลนคาน,คานคอดิน,ฐานราก
4.8 รูปขยายส่วนต่างๆของโครงสร้าง (คาน,เสา,ฐานราก)
4.9 รูปแปลนไฟฟ้ า,สุขาภิบาล
4.10 รายการคานวณ (กรณีเป็ นอาคาร 2 ชัน้ ขึน้ ไป)
5. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารในทีด่ นิ
(กรณีทเ่ี จ้าของอาคารไม่ได้เป็ นเจ้าของทีด่ นิ ทีอ่ าคารนัน้ ตัง้ อยู่)
6. หนังสือแสดงความยินยอมให้ปลูกสร้างอาคารชิดเขตทีด่ นิ
(กรณีทอ่ี าคารก่อสร้างชิดเขตทีด่ นิ น้อยกว่า 50 ซม.)

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรือ้ ถอน ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
5. ใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้ ฉบับละ 20 บาท
6. ใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 10 บาท
ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
2. ใบอนุญาตดังแปลง ฉบับละ 10 บาท
3. ใบอนุญาตรือ้ ถอน ฉบับละ 10 บาท
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาต
1.อาคารซึง่ สูงไม่เกินสองชัน้ หรือสูงไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.5 บาท
2.อาคารซึง่ สูงเกินสองชัน้ แต่ไม่เกินสามชัน้ หรือสูงเกิน 12 เมตร
แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2 บาท
3.อาคารซึง่ สูงเกินสามชัน้ หรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางละ 4 บาท
4.อาคารซึง่ มีพน้ื ทีร่ องรับน้าหนักน้าหนักบรรทุกเกิน 50 กก.
ต่อหนึ่งตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท
5.พืน้ ทีท่ จ่ี อดรถ ทีก่ ลับรถและทางเข้าออกของรถ ตารางเมตรละ 0.5 บาท
6.ป้ าย ตารางเมตรละ 4 บาท
7.อาคารประเภทซึง่ ต้องวัดความยาว เช่น เขือ่ น ท่อ หรือ
ทางระบายน้า รัว้ กาแพง ติดตามความยาว เมตรละ 1 บาท
บทกาหนดโทษ
1. ผูใ้ ดก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร โดยเจ้าของอาคาร
ไม่ได้รบั อนุญาตจากเทศบาลหรือผูใ้ ดก่อสร้างดัดแปลง รือ้ ถอนอาคาร
ให้ผดิ ไปจากทีไ่ ด้รบั อนุญาต ตลอดจนเงื่อนไขทีเ่ จ้าพนักงานท้องถิน่
กาหนดไว้ในใบอนุญาต ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 3 เดือนและปรับ
ไม่เกิน 60,000 บาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
2. ผูใ้ ดได้รบั คาสังจากเทศบาลฯ
่
และฝ่ าฝืนคาสังดั
่ งกล่าว นอกจาก
ต้องระวางโทษปรับ ตามข้อ 1 แล้ว ยังต้องระวางโทษปรับอีกวันละ
ไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาทีย่ งั ฝ่ าฝืน
3. ถ้าเป็ นการกระทาเกีย่ วกับอาคารเพื่อพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
การศึกษาหรือสาธารณสุขหรือเป็ นการกระทาในทางการค้าเพื่อให้เช่า
หรือซือ้ ขายหรือจาหน่าย โดยมีคา่ ตอบแทน ผูก้ ระทาต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับเป็ นสิบเท่าของโทษทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้สาหรับ
ความผิดนัน้ ๆ หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
4. การปลูกสร้างโดยต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร ซึง่ จาต้องได้รบั
อนุญาตนัน้ มีกาหนด ดังต่อไปนี้
- ขยายพืน้ ชัน้ หนึ่งชัน้ ใดตัง้ แต่ 5 ตารางเมตร
- เปลีย่ นหลังคาหรือขยายหลังคาให้ปกคลุมเนื้อทีม่ ากขึน้ กว่าเดิม
- เพิม่ ลดจานวน หรือเปลีย่ นเสา คาน บันไดและผนัง

การขออนุญาตขุดดินและถมดิน
ผูข้ ออนุญาตขุดดิ นและถมดิ น
ต้องเตรียมหลักฐาน ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ประสงค์จะทาการขุดดิ น ที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
สามเมตรหรือพืน้ ทีป่ ากบ่อดินเกิน 10,000 ตร.ม. ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ตามแบบทีก่ าหนด
ผู้ใดประสงค์จะทาการถมดิ น โดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่า
ระดับที่ดินต่ างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพ้นื ที่ของเนินดิน ไม่เกิน
สองพันตารางเมตร ต้องจัดให้มกี ารระบายน้ าเพียงพอทีไ่ ม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้ อนแก่ เจ้ าของที่อยู่ ข้างเคียงหรือบุ คคลอื่นการถมดิ น
ทีม่ พี ้นื ที่ของเนินดิน เกินสองพันตารางเมตร นอกจากจะต้องจัดให้มี
การระบายน้ า จะต้องแจ้งการถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิน่ ตามแบบ
ทีก่ าหนด

บทกาหนดโทษ
- ผูใ้ ดทาการขุดดินหรือทาการถมดิน โดยไม่ได้รบั ใบแจ้งจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิน่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท
หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ

1. แผนผังบริเวณทีป่ ระสงค์จะทาการขุดดิน
2. แผนผังแสดงเขตทีด่ นิ และทีด่ นิ บริเวณ
ข้างเคียง
3. รายการทีก่ าหนดไว้ในกฎกระทรวง
4. วิธกี ารขุดดินและการขนดิน
5. ระยะเวลาในการขุดดิน
6. ชื่อผูค้ วบคุมงานซึง่ ต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัติ
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงออกตาม มาตรา 6
7. ทีต่ งั ้ สานักงานของผูแ้ จ้ง
8. ภาระผูกพันต่างๆ ทีบ่ ุคคลอื่นมีสว่ นได้เสีย
เกีย่ วกับทีด่ นิ เช่น หนังสือมอบอานาจ,
หนังสือยินยอมให้ขดุ ดินและ
9. เอกสารและรายละเอียดอื่นๆ ทีค่ ณะกรรมการ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ค่าธรรมเนี ยม
- ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดินหรือถมดิน ฉบับละ 500 บาท

ติ ดต่อสอบถาม กองช่าง
สานักงานเทศบาลตาบลพิ กลุ ออก
เบอร์โทรศัพท์ 037-323525
เบอร์โทรสาร 037-324398

การขออนุญาตก่อสร้าง,รื้อถอน,
ต่อเติมและดัดแปลง
การขออนุญาตขุดดินและถมดิน

