
    
-  ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน 

       ก่อสร้าง   หรือดดัแปลงอาคาร 
       ตารางเมตรละ  0.50  บาท 

2. ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตขดุดิน  ถมดิน  ดงัน้ี 

  - ใบรับแจง้การขดุดินหรือถมดิน ฉบบัละ 500 บาท 

   - ค่าคดัส าเนาหรือถ่ายเอกสาร  หนา้ละ  1 บาท 

 

การก่อสร้าง  ดัดแปลง  ร้ือถอนอาคาร 
เคล่ือนย้าย  และใช้หรือเปลีย่นแปลงอาคาร 

         ผูใ้ดจะท าการก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนอาคาร 
เคล่ือนยา้ยและใชห้รือเปล่ียนแปลงอาคาร  ตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ิน  หรือแจง้ต่อ 
เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 

 

    บทลงโทษ ( ในกรณทีีไ่ม่มใีบอนุญาตก่อสร้าง 
ทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาต ) 
         ตามมาตรา  65  ผูใ้ดฝ่าฝืนไม่ปฏิบติัตาม 
ตาม  มาตรา  21  มาตรา  22  มาตรา  31    มาตรา  32   มาตรา  
33  มาตรา  34   

 

มาตรา   52  วรรคหก  มาตรา   57  หรือมาตรา  60 
ตอ้งระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามเดือน  หรือปรับ 

ไม่เกินหกหม่ืนบาทหรือทั้งจ  าทั้งปรับ 

 

              นอกจากตอ้งระวางโทษตามวรรคหน่ึงแลว้ผูฝ่้าฝืน
หรือไม่ปฏิบติัตาม       มาตรา    21   มาตรา  31      มาตรา   34     
มาตรา    52  วรรคหก  มาตรา   57     ยงัตอ้งระวางโทษปรับ
อีกวนัละ     ไม่เกินหน่ึงหม่ืนบาทตลอดเวลาท่ียงัฝ่าฝืนหรือ
จนกวา่จะไดป้ฏิบติัใหถู้กตอ้ง 
 

             ดงันั้น  กองช่างเทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

จึงขอประกาศประชาสัมพนัธ์ใหผู้ท่ี้จะท าการก่อสร้าง  
ดดัแปลง  ร้ือถอน  เคล่ือนยา้ยหรือเปล่ียนแปลงอาคาร   
ใหม้าขออนุญาต    และปฏิบติัตามใหถู้กตอ้งตามกฎระเบียบ
ต่อไปไดท่ี้ กองช่าง เทศบาลต าบลเสนางคนิคม   หรือ 
ติดต่อได้ที ่     045-461015 
 

 
 
 

 

กองช่าง 
เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

อ าเภอเสนางคนิคม 
จังหวดัอ านาจเจริญ 
โทร...045 – 461015 

 
 

 



    
 1. การขออนุญาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  ร้ือถอนอาคาร ตาม
พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  และแกไ้ขเพิ่มเติม 
( ฉบบัท่ี  2  พ.ศ. 2535 )  มาตราท่ี  21   ผูใ้ดจะก่อสร้าง  
ดดัแปลง  เคล่ือนยา้ย  ร้ือถอนอาคาร  ตอ้งไดรั้บอนุญาตจาก
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินและด าเนินการตามมาตรา  39  ทว ิ

เอกสารการประกอบใบขออนุญาต 
ก่อสร้าง  ดดัแปลงอาคาร 

1.ส าเนาทะเบียนบา้น                       จ  านวน  2  ชุด 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน  2  ชุด 
3.ส าเนาโฉนดท่ีดิน(ไม่ยอ่ขนาด)     จ  านวน  2  ชุด 
4.แบบแปลน                                    จ  านวน  3  ชุด 

เอกสารการประกอบขออนุญาต ร้ือถอน 
1.ส าเนาทะเบียนบา้น                       จ  านวน  1  ชุด 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน  1  ชุด 
3.ส าเนาโฉนดท่ีดิน(ไม่ยอ่ขนาด)     จ  านวน  1  ชุด 
4.ภาพถ่ายบา้นก่อนร้ือถอน              จ  านวน  1  ชุด 
 

 

      2.  การขออนุญาตขดุดินถมดินตามระเบียบ  กฎกระทรวง
หรือขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน  ซ่ึงออกตามความในมาตรา  10  
มาตรา  17  วรรคหา้  และมาตรา   26  วรรคส่ี   แห่ง
พระราชบญัญติัขดุดินและถมดิน  พ.ศ. 2543  อนัเป็น
พระราชบญัญติัท่ีมีบทบญัญติับางประการเก่ียวกบัการจ ากดั
สิทธิและเสรีภาพของของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  29  ประกอบกบั 
มาตรา   35   มาตรา  48  และมาตรา  50  ของ  รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทยบญัญติัแห่งกฏหมายรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว ้
 

เอกสารในการประกอบ 
การขออนุญาต 

1.ส าเนาทะเบียนบา้น                       จ  านวน  1  ชุด 
2.ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน     จ  านวน  1  ชุด 
3.ส าเนาโฉนดท่ีดิน(ไม่ยอ่ขนาด)     จ  านวน  1  ชุด   

 

การลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการงาน 

สาธารณูปโภค 

จากเดิม  45  วนั  คงเหลือ  7  วนั 
1.การยืน่ค  าร้อง                         ไม่เกิน  10  นาที 
        -การกรอกขอ้มูล             ประมาณ   3  นาที 
        -การตรวจเอกสารประกอบการขออนุญาต 
                                                ประมาณ   5  นาที 
2.นายตรวจออกส ารวจพื้นท่ีพร้อมกบั 
ท าการตรวจแบบ                       ไม่เกิน  3  วนั 
3.ช่างตรวจท าการตรวจแบบ      ไม่เกิน  2  วนั 
4.ปลดัเทศบาลท าการตรวจแบบเพื่อพิจารณา 
เสนอนายกเทศมนตรี                  ไม่เกิน  1  วนั 
5.นายกเทศมนตรีพิจารณาอนุมติั ไม่เกิน  1  วนั 

อตัราค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลงร้ือถอน  เคล่ือนย้าย 

1.ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต  ดงัน้ื 
   -ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบบัละ  20  บาท 
   -ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบบัละ  20  บาท 
   -ใบอนุญาตก่อสร้าง        ฉบบัละ  20  บาท 

 


