คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ตำมมำตรำ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครรราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครรราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี / ดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้

รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

ทต.หมูสี

-

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน

ทต.หมูสี

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

35 วัน

ทต.หมูสี

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล
14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ
ที่ รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
1) แบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)
2) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด

0

1

ชุด

หมำยเหตุ
-

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

4) กรณีที่มีการมอบ
อานาจต้องมีหนังสือ
มอบอานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
มอบและผู้รับมอบ
อานาจ

5) บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
6) หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
7) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
8) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)

9) แผนผังบริเวณแบบแปลน

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10

(พ.ศ.2528)
10) รายการคานวณ
โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภท
ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกาหนดการ

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

รับน้าหนักความ
ต้านทานความคงทนของ
อาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหวพ.ศ.
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการคานวณ
การออกแบบโครงสร้าง
11) กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้คา่ fc
> 65 ksc. หรือค่า fc’>
173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมัน่ คง
แข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม
12) กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่
น้อยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจากสถาบัน
ทีเ่ ชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

13) หนังสือยินยอมเป็น
ผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

15) แบบแปลนและ
รายการคานวณงาน
ระบบของอาคารตาม

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)
16) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้

-

1

0

ชุด

19) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียและ
การระบายน้าทิ้ง
20) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

ที่

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ตอ้ ง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา

21) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

15. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอปากช่อง
หมำยเหตุ
1. ทางอินเตอร์เน็ต www.moosi.go.th
2. ทางโทรศัพท์ 044-300 836
3. ทางจดหมายที่ 55/5 หมู่ที่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
18. หมำยเหตุ

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมมำตรำ 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลหมูสี
3. ประเภทของงำนบริกำร : ท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบาลตาบลหมูสี / ติดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมำยเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคาร
และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2 เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้า

พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้
ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยาย
เวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร
พร้อมเอกสาร

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ

7 วัน

-

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

35 วัน

-

หมำยเหตุ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร
(น.1)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตรื้อถอน
อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
13. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
14.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรอง
0
นิติบุคคล
14.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

ที่
1)

2)

3)

4)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
แบบคาขออนุญาตรื้อถอน
1
0
ชุด
(เอกสารใน
อาคาร (แบบข. 1)
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
1
0
ชุด
(เอกสารใน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
ส่วนของผู้ขอ
ผู้ออกแบบขั้นตอนวิธีการและ
อนุญาต)
สิ่งป้องกันวัสดุร่วงหล่นในการ
รื้อถอนอาคาร (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
0
1
ชุด
(เอกสารใน
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า
ส่วนของผู้ขอ
พร้อมเจ้าของที่ดินลงนาม
อนุญาต)
รับรองสาเนาทุกหน้ากรณีผู้
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้รื้อถอนอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
1
0
ชุด
(เอกสารใน
ประกอบกิจการในนิคม
ส่วนของผู้ขอ
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
อนุญาต)
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
5) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมี
1
0
ชุด
หนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
6) บัตรประจาตัวประชาชนและ
0
1
ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

7) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมี

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ

หนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รบั มอบ
อานาจบัตรประชาชนและ
สาเนาทะเบียนของผู้มีอานาจลง
นามแทนนิตบิ ุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของอาคาร (กรณี
เจ้าของอาคารเป็นนิตบิ ุคคล)

8) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม

หมำยเหตุ

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
9) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนที่
มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

15. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน
หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.moosi.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 044 – 300 836

3. ทางไปรษณีย์ 55/5 หมู่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4. ศูนย์ดารงธรรม อาเภอปากช่อง
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
18. หมำยเหตุ
-

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ ำง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง
5. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติทอ้ งถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 เทศบาล
ตาบลหมูสี
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี ที่จะดาเนินการคู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อผูไ้ ด้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา
39 ทวิ ได้กระทาการดังกล่าวเสร็ จแล้วให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบ ที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้ว เสร็ จภายในสามสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทาการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ายอาคาร นั้น
เป็ นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรื อที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผไู ้ ด้รับ
ใบอนุญาต หรื อผูแ้ จ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้น ตามที่ได้รับใบอนุญาต หรื อที่ ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39
ทวิ ได้
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยืน่ แจ้ง และเสี ย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

กองช่าง
ทต.หมูสี

-

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็ จ
และพิจารณาออก
ใบรับรอง อ. 6 และแจ้ง
ให้ผขู ้ อมารับใบ น.1

7 วัน

กองช่าง
ทต.หมูสี

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

-

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสื อรับรอง
0
นิติบุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
แบบคาขอ
1
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลง หรื อ
เคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ ข.๖)
ใบอนุญาต
1
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต หรื อใบ
รับแจ้ง
หนังสื อแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร
(กรณี ผู ้
ครอบครอง

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา)
(กรณี นิติบุคคล)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

ที่

4)

5)

รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

อาคารเป็ นผูข้ อ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(เฉพาะกรณี ที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรื อ
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
หนังสื อรับรอง
ของผูค้ วบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็ นไปโดย
ถูกต้องตามที่
ได้รับใบอนุญาต

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน

1)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทสบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044 – 300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน อาเภอปากช่อง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
แบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
19. หมำยเหตุ -

มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร : ส่วนท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิน่
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
9. ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
10. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
11. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
12. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี / ติดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
13. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ได โดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้ง แล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น
กาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้ง

ได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่งให้
ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่
วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคานวณของ
อาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่
ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา
39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
แจ้ง

2 วัน

ทต.หมูสี

-

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัย

7 วัน

ทต.หมูสี

-

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

35 วัน

ทต.หมูสี

-

ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ที่ดินฯ
4)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรอง
0
นิติบุคคล

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
หมำยเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) แบบการแจ้งก่อสร้าง
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
อาคารตามที่เจ้าพนักงาน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ท้องถิ่นกาหนดและกรอก
ข้อความให้ครบถ้วน

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ

2) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองสาเนาทุก
หน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

4) กรณีที่มีการมอบอานาจ
ต้องมีหนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ประชาชนสาเนาทะเบียน
บ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ

5) บัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล)
6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
7) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิสถาปนิก)
8) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้แจ้ง
ก่อสร้างอาคาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
9) หนังสือยินยอมเป็นผู้
1
0
ชุด
ควบคุมงานของวิศวกรผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุมงาน)
10) หนังสือยินยอมเป็นผู้
1
0
ชุด
ควบคุมงานของสถาปนิกผู้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
ที่

หมำยเหตุ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

11) แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2528)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

12) รายการคานวณโครงสร้าง
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคารสถานที่

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

ที่

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมีการ
คานวณให้อาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกาหนดการ
รับน้าหนักความต้านทาน
ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเอียดการ
คานวณการออกแบบ
โครงสร้าง

13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า
ค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผูอ้ อกเอกสำร
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า fc’>
173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
14) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
1
0
ชุด
กฎกระทรวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือ
ได้ประกอบการขออนุญาต
15) แบบแปลนและรายการ
1
0
ชุด
คานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ที่

หมำยเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ)

(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
16) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)
ที่

17) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

18) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ (ระดับวุฒิ
วิศวกร)

19) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้า

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
1
0
ชุด
(เอกสารทีต่ ้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
เสียและการระบายน้าทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร

20) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร)

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ
(เอกสารในส่วน
ของผูอ้ อกแบบ))

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี
หมำยเหตุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต : http://www.moosi.go.th
2. ทางโทรศัพท์ : 044-300 836
3. ทางไปรษณีย์ : 55/5 หมู่ที่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอป่ากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4. หน่วยดารงธรรม เทศบาลตาบลหมูสี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
19. หมำยเหตุ
-

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้งเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : รับแจ้ง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
2) กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี / ติดต่อด้วยตนเอง
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
11. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นคาขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ดาเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่
เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน

ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้
เจ้า
พนักงานท้องถิ่นมีอานาจสั่ งให้ผู้แจ้งมาดาเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง
ดังกล่าว และภายใน 120 วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่
ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการคานวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร

แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่าย
ค่าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ้ง

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
ทต.หมูสี

2) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ้ง

2 วัน

ทต.หมูสี

-

3) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

7 วัน

ทต.หมูสี

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ

-

ที่

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

35 วัน

ทต.หมูสี

-

ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน
12. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
13. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
13.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติ
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
บุคคล
13.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) แบบการแจ้งเคลื่อนย้าย
1
0
ชุด
อาคารตามที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นกาหนด
กรอกข้อความให้
ครบถ้วน

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ หมำยเหตุ
เอกสำร

2)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้ากรณีผู้แจ้ง
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน

-

0

1

ชุด

-

3)

กรณีที่มีการมอบอานาจ
ต้องมีหนังสือมอบอานาจ
ติดอากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ

-

1

0

ชุด

-

4)

หนังสือมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

5)

สาเนาบัตรประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอานาจลงนาม

-

0

1

ชุด

-

ที่

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคลเป็น
เจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน
รายการคานวณ
โครงสร้างพร้อมลง

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ หมำยเหตุ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
ผูอ้ อกเอกสำร
ลายมือชื่อเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ
10) หนังสือแสดงความ
1
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
11) หนังสือแสดงความยินยอม
1
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ หมำยเหตุ
เอกสำร

0

ชุด

-

0

ชุด

-

ของผู้ควบคุมงาน (แบบน.
4) (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)

14. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 15. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี
หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http://www.moosi.go.th
2. ทางโทรศัพท์ : 044-300 836
3. ทางไปรษณีย์ : 55/5 หมู่ที่ 5 ตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
4. หน่วยดารงธรรม เทศบาลตาบลหมูสี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง

2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300

16. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
17. หมำยเหตุ
-

คู่มือสำหรับประชำชน : กำรแจ้ งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
20. ชื่ อกระบวนงำน: การแจ้งขุดดิน
21. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านกลึง อาเภอบางไทร
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
22. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
23. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
24. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
25. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
26. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
27. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
28. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
29. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งขุดดิน เทศบาลตาบลหมูสี
30. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี
55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา โทร.044-300 836 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ -

31. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1. การขุดดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 การดาเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุ งเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณี องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นซึ่ งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทา
การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร หรื อมีพ้นื ที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรื อมีความลึก
หรื อพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนดโดยการประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ น
การกระทาที่ขดั หรื อแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
พ.ศ. 2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับ
แต่วนั ที่มีการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสัง่ ให้การแจ้งเป็ นอันสิ้ นผล กรณี ถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผแู ้ จ้งภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้งที่ถูกต้อง

32. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารแจ้งการขุด
ดิน ตามที่กาหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณี ถูกต้อง)

5 วัน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
องค์การบริ หารส่ วน
ตาบลบ้านกลึง
อาเภอบางไทร
จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา
-

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผแู ้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วัน

-

ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร ระยะเวลำ
บริกำร
ให้ บริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
33. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน

34. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ

หมำยเหตุ
-

(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขุดดิน)

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสื อรับรอง
0
2)
นิติบุคคล

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
แผนผังบริ เวณที่
1
ประสงค์จะ
ดาเนินการขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
1
ที่ดินและที่ดิน
บริ เวณข้างเคียง
แบบแปลน รายการ
1
ประกอบแบบ
แปลน
โฉนดที่ดิน น.ส.3
0
หรื อ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
หนังสื อมอบอานาจ
1
กรณี ให้บุคคลอื่น
ยืน่ แจ้งการขุดดิน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

1

ฉบับ

1

ฉบับ

หมำยเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา)
(กรณี นิติบุคคล)

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

0

ชุด

(กรณี ผขู ้ ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดนิ )
-

ที่
6)

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
หนังสื อยินยอมของ
1
เจ้าของที่ดินกรณี
ที่ดินบุคคลอื่น
รายการคานวณ
1
(วิศวกรผูอ้ อกแบบ
และคานวณ การขุด
ดินที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน
๓ เมตร หรื อพื้นที่
ปากบ่อดินเกิน
10,000 ตารางเมตร
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม่ต่ากว่า
ระดับสามัญวิศวกร
กรณี การขุดดินที่มี
ความลึกเกินสู ง
20 เมตร วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คานวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร)
8) รายละเอียดการ
1
ติดตั้งอุปกรณ์
สาหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน
9) ชื่อผูค้ วบคุมงาน
1
(กรณี การขุดดินลึก
เกิน 3 เมตร หรื อมี
พื้นที่ปากบ่อดิน
เกิน 10,000 ตาราง
เมตร หรื อมีความ
ลึกหรื อมีพ้นื ที่
ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นประกาศ
กาหนดผูค้ วบคุม
งานต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา)
35. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 36. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
ที่

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

(กรณี การขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร)

0

ชุด

-

1)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมู่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
โทร. 044 – 300 836
หมำยเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน จังหวัดอื่น ๆ ร้องเรี ยนต่อผูว้ า่ ราชการจังหวัด
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
37. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
38. หมำยเหตุ -

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรแจ้ งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
39. ชื่ อกระบวนงำน: การแจ้งถมดิน
40. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหมูสี อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา
41. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
42. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: รับแจ้ง
43. กฎหมำยทีใ่ ห้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อทีเ่ กี่ยวข้ อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
44. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
45. พืน้ ทีใ่ ห้ บริกำร: ท้องถิ่น
46. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 7 วัน
47. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลีย่ ต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอทีม่ ำกทีส่ ุ ด 0
จำนวนคำขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
48. ชื่ ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การแจ้งถมดิน เทศบาลตาบลหมูสี
49. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้ บริกำร กองช่าง เทศบาลตาบลหมูสี / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิ ดให้ บริกำร เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกั เที่ยง)
หมำยเหตุ -

50. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
1.การถมดินที่ตอ้ งแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ดังนี้
1.1 การดาเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็ นการดาเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บงั คับ
ได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุ งเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4) องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้น ซึ่ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
5) บริ เวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บงั คับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี ประกาศกาหนดให้ใช้บงั คับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กบั กรณี องค์การ
บริ หารส่ วนท้องถิ่นซึ่ งไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคารและไม่อยูใ่ นเขตผังเมืองรวม)
1.2 การดาเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทาการ
ถมดินโดยมีความสู งของเนิ นดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยูข่ า้ งเคียง และมีพ้นื ที่เกิน 2,000 ตารางเมตร หรื อมี
พื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกาหนด ซึ่ งการประกาศของ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็ นการ
ขัดหรื อแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อเป็ นหลักฐานการแจ้งภายใน 7
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง ถ้าการแจ้งเป็ นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับ
แต่วนั ที่มีการแจ้ง ถ้าผูแ้ จ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่ผแู ้ จ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
อานาจออกคาสั่งให้การแจ้งเป็ นอันสิ้ นผล กรณี ถา้ ผูแ้ จ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ออกใบรับแจ้งให้แก่ผแู ้ จ้งภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้
รับแจ้งที่ถูกต้อง

51. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ที่
ประเภทขั้นตอน
บริกำร
1) การตรวจสอบเอกสาร
ผูแ้ จ้งยืน่ เอกสารแจ้งการ
ถมดิน ตามที่กาหนดให้
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบข้อมูล

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร
1 วัน

ส่ วนงำน / หน่ วยงำน
ทีร่ ับผิดชอบ
กองช่าง
ทต.หมูสี

หมำยเหตุ
-

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณี ถูกต้อง)

5 วัน

กองช่าง
ทต.หมูสี

-

3)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบ
รับแจ้ง และแจ้งให้ผแู ้ จ้งมา
รับใบรับแจ้ง

1 วัน

กองช่าง
ทต.หมูสี

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 7 วัน
52. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขั้นตอน
53. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ฉบับ

-

ที่
2)

ที่
1)

2)

3)
4)

5)

6)

รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
หนังสื อรับรอง
นิติบุคคล

หน่ วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
0

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิม่ เติม
รำยกำรเอกสำรยื่น หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
เพิม่ เติม
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
แผนผังบริ เวณที่
1
ประสงค์จะ
ดาเนินการถมดิน
แผนผังแสดงเขต
1
ที่ดินและที่ดิน
บริ เวณข้างเคียง
แบบแปลน รายการ
1
ประกอบแบบแปลน
โฉนดที่ดิน น.ส.3
0
หรื อ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดิน
ลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้า
หนังสื อมอบอานาจ
กรณี ให้บุคคลอื่นยืน่
แจ้งการถมดิน
หนังสื อยินยอมของ
เจ้าของที่ดินกรณี
ที่ดินบุคคลอื่น

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(กรณี ผขู ้ ออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสื อ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน)
-

-

1

0

ชุด

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

7)

รายการคานวณ
(กรณี การถมดินที่มี
พื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร และมี
ความสู งของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
วิศวกรผูอ้ อกแบบ
และคานวณต้องเป็ น
ผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่ากว่าระดับ
สามัญวิศวกร กรณี
พื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสู งของเนินดิน
เกิน 5 เมตร วิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คานวณต้องเป็ นผู ้
ได้รับใบอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา
ระดับวุฒิวศิ วกร)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิม่ เติม

8)

ชื่อผูค้ วบคุมงาน
(กรณี การถมดินที่มี
พื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็ นผืน
เดียวกันเกิน 2,000
ตารางเมตร และมี
ความสู งของเนินดิน
ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
ต้องเป็ นผูไ้ ด้รับ
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา)
ชื่อและที่อยูข่ อง
ผูแ้ จ้งการถมดิน

9)

หน่ วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร
1

-

1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

54. ค่ ำธรรมเนียม
1) ค่ ำธรรมเนียมต่ อฉบับ ฉบับละ 500 บำท
ค่ ำธรรมเนียม 500 บาท
หมำยเหตุ 55. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน เทศบาลตาบลหมูสี 55/5 หมูท่ ี่ 5 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสี มา
เบอร์ โทรศัพท์. 044-300 836
หมำยเหตุ -

2)

ช่ องทำงกำรร้ องเรียน อาเภอปากช่อง
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ ปณ.1111 เลขที่ 1
ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
56. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
- เอกสารแบบฟอร์มเป็นไปตามที่ท้องถิ่นกาหนด
57. หมำยเหตุ
-

