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๒๒๕๒๒๕๒๒
การก่อสร้าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย และใช้หรื อ
เปลี่ยนการใช้อาคาร
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
อาคาร หมายความว่า ตึก บ้าน เรื อนโรง ร้าน แพ
คลังสิ นค้า สานักงาน และสิ่ งที่สร้างขึ้นอย่างอื่น ซึ่ ง
บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อเข้าใช้สอยได้
แผนผัง บริ เวณ หมายความว่า แผนที่ แ สดง
ลักษณะ ที่ต้ งั และขอบเขตของที่ดินและอาคารที่ก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่ อนย้าย รวมทั้งแสดงลักษณะและ
ขอบเขตของที่ ส าธารณะและอาคารในบริ เ วณที่ ดิ น ที่
ติดต่อ
แบบแปลน หมายความว่า แบบเพื่อประโยชน์ใน
การก่อสร้ าง ดัดแปลง รื้ อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรื อเปลี่ยน
การใช้อาคาร โดยมีรูปแสดงรายละเอียดส่ วนสาคัญ
ก่อสร้ าง หมายความว่า สร้างอาคารขึ้นใหม่ท้ งั หมด
ดัดแปลง หมายความว่า เปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม
ลด หรื อขยายโครงสร้างอาคาร
รื้อถอน หมายความว่า รื้ อส่ วนอันเป็ นโครงสร้าง
ของอาคารออกไป
มาตรา ๒๑ผู ้ใ ดจะก่ อ สร้ า ง ดัด แปลง หรื อ
เคลื่ อ นย้า ยอาคาร ต้ อ งได้ รั บ ใบอนุ ญ าตจากเจ้ า

พนักงานท้องถิ่ นหรื อแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่ น
และดาเนินการตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๒๑ ทวิ การก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อ
เคลื่ อนย้ายอาคารชนิ ดหรื อประเภทที่กฎกระทรวง
กาหนดให้มีการตรวจสอบงานออกแบบและคานวณ
ส่ วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร ผูข้ อรับใบอนุ ญาต
หรื อ ผูแ้ จ้ง ตาม มาตรา ๓๙ ทวิ ต้อ งจัด ให้มี ก าร
ตรวจสอบงานออกแบบและค านวณดัง กล่ า วตาม
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ วิ ธี ก า ร แ ล ะ เ งื่ อ น ที่ ก า ห น ด ใ น
กฎกระทรวง
ม า ต ร า ๒ ๒ ผู ้ ใ ด จ ะ รื้ อ ถ อ น อ า ค า ร
ดังต่อไปนี้ ต้องได้รับใบอนุ ญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น
๑. อาคารที่มีส่วนสู งเกินสิ บห้าเมตรซึ่ งอยู่
ห่ างจากอาคารอื่นหรื อที่สาธารณะน้อยกว่าความ
สู งของอาคาร
๒. อาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรื อที่
สาธารณะน้อยกว่าสองเมตร
มาตรา ๓๒ ห้ามมิให้เจ้าของหรื อผูค้ รอบครอง
อาคารประเภทความคุมการใช้ ใช้หรื อยินยอมให้บุคคล
ใดใช้อ าคารนั้น เพื่ อ กิ จ การอื่ น นอกจากที่ ร ะบุ ไ ว้ใ น
ใบอนุญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ
มาตรา ๓๕ ผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตประสงค์ จ ะต่ อ
ใบอนุญาตจะต้องยืน่ คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้ นอายุ

บทกำหนดโทษ
มาตรา ๖๕ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรื อไม่ ป ฏิ บ ตั ิ ต ามาตรา ๒๑
มาตรา ๒๒ มาตรา ๓๑ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔
มาตรา ๕๒ วรรคหก มาตรา ๕๗ หรื อมาตรา ๖๐ ต้อระวาง
โทษจาคุ ก ไม่ เกิ นสามเดื อนหรื อปรั บ ไม่ เกิ นหกหมื่ นบาท
หรื อทั้งจาทั้งปรั บ และยังต้องระวางโทษปรั บอีกวันละไม่
เกินหนึ่ งหมื่นบาทตลอดระยะเวลาที่ยงั ฝ่ าฝื นหรื อจนกว่าจะ
ได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๙ ถ้า การกระท าความผิ ด ตามพระราชบัญ ญัติ น้ ี เป็ นการกระท าของผู ้ด าเนิ น การ ผู ้ก ระท าต้อ ง
ระวางโทษเป็ นสองเท่าของโทษที่บญั ญัติไว้สาหรับความผิด
นั้น ๆ
มาตรา ๗๒ ในกรณี ที่นิติบุคคลกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ถือว่ากรรมการหรื อผูจ้ ดั การทุกคนของ
นิติบุคคลนั้นเป็ นผูร้ ่ วมกระทาผิดกับนิ ติบุคคลนั้น เว้นแต่จะ
พิสูจน์ได้ว่าการกระทาของนิ ติบุคคลนั้นได้กระทาโดยตน
มิได้รู้เห็นหรื อยินยอมด้วย
อัตรำค่ำธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง
2. ใบอนุญาตดัดแปลง
3. ใบอนุญาตรื้ อถอน
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
5. ใบเปลี่ยนแปลงการใช้

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
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10
10
10

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6. ใบรับรอง
ฉบับละ 10 บาท
7. ใบแทนใบอนุญาตหรื อใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท
ค่ าธรรมเนียมการการต่ ออายุใบอนุญาต
1. ใบอนุญาตก่อสร้าง
2. ใบอนุญาตดัดแปลง
3. ใบอนุญาตรื้ อถอน
4. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย

ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

20
10
10
10

บาท
บาท
บาท
บาท

องค์การบริหารส่วนตาบลดอนตะหนิน
อาเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
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๓. ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน
รายการ
๑. อาคารสู งไม่เกิน ๒ ชั้น หรื อสู งไม่เกิน ๑๒ เมตร
๒. อาคารสู งเกิน ๒ ชั้น แต่ไม่เกิน ๓ ชั้น หรื อสู งเกิน
๑๒ เมตร แต่ไม่เกิน ๑๕ เมตร
๓. อาคารสู งเกิน ๓ ชั้น หรื อสู งเกิน ๑๕ เมตร
๔. อาคารที่มีพ้ืนชั้นใดชั้นหนึ่งรับน้ าหนักบรรทุกเกิน
๕๐๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร
๕. พื้นที่หรื อสิ่ งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็ นที่จอดรถ ที่กลับ
รถ และทางเข้าออกของรถ
๖. ป้ ายคิดตามพื้นที่โดยเอาส่ วนกว้างที่สุดคูณด้วยส่ วน
ที่ยาวที่สุด
๗. อาคารที่ตอ้ งวัดความยาว เช่น เขื่อน ทางหรื อ
ท่อระบายน้ า รั้วหรื อกาแพง

เอกสำรหลักฐำนที่ใช้แจ้งขออนุญำต
อัตราค่ าธรรมเนียม (คิดตามพืน้ ทีใ่ ช้ สอยรวมกัน)
ตารางเมตรละ
๐.๕๐ บาท
ตารางเมตรละ
๒ บาท
ตารางเมตรละ
ตารางเมตรละ

๔ บาท
๔ บาท

ตารางเมตรละ

๐.๕๐ บาท

ตารางเมตรละ

๔ บาท

เมตรละ

๑ บาท

๑. คาขออนุญาตก่อสร้าง (ขอที่ อบต.)
จานวน
๒. แบบก่อสร้างและผังบริ เวณ
จานวน
๓. สาเนาโฉนดที่ดิน
จานวน
๔. หนังสื อมอบอานาจ
จานวน
๕. หนังสื อยินยอมให้ก่อสร้างในที่ดิน
จากเจ้าของที่ดิน
จานวน
๖. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูข้ ออนุญาต จานวน
๗. สาเนาทะเบียนบ้านผูข้ ออนุญาต
จานวน
๘. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนเจ้าของที่ดิน จานวน
๙. สาเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน
จานวน
๑๐. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนผูม้ อบอานาจ จานวน
๑๑. สาเนาทะเบียนบ้านผูม้ อบอานาจ
จานวน
๑๒. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพยาน
จานวน
๑๓. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
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๑
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