คู่มือสาหรับประชาชน
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

สานักการช่ าง
เทศบาลนครอุดรธานี

กระบวนงาน อาทิ
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
- การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตาม มาตรา 21
- การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตาม มาตรา 33
- การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร

จัดทาโดย กองวิชาการและแผนงาน
เทศบาลนครอุดรธานี UDONTHANI MUNICIPALITY
----------------------------------เลขที่ 1 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 0 4232 5176 - 85 ต่ อ 4223 โทรสาร 0 4232 6456
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน]
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการอนุญาต/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา
22)ให ใช ได ตามระยะเวลาที่กําหนดไว ในใบอนุญาตถ าผู ได รับใบอนุญาตประสงค จะขอต ออายุใบอนุ
ญาตจะต องยื่นคําขอก อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได ยื่นคําขอดังกล าวแล วให ดําเนินการต อไปได จนกว
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าเจ าพนักงานท องถิ่นจะสั่งไม อนุญาตให ต ออายุใบอนุญาตนั้น

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
มเอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะขอต่ออายุใบอนุ
ญาต)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
อต่ออายุใบอนุญาต
จะขอต่ออายุใบอนุ
ญาต)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
บการดำเนินการตามใบอนุญ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
าตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งใ
จะขอต่ออายุใบอนุ
ห้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทรา
ญาต)
บ (น.1)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
2) หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขอต่ออายุ ใบอนุญาตก่อสร้า
งอาคารดัดแปลง
อาคารรื้อถอนอา
คารเคลื่อนย้ายอา
คารดัดแปลงหรือ
ใช้ที่จอดรถที่กลับ
รถและทางเข้าออ
กของรถเพื่อการยื่
น (แบบข. 5)
สำเนาใบอนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อ
นย้ายอาคารแล้ว
แต่กรณี
หนังสือแสดงควา มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
หนังสือแสดงควา มยินยอมของผู้คว

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

4/127

ที่

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บคุมงาน (แบบน.
4)
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
20. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
21. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
22. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
23. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
24. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
25. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
26. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
27. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติค
วบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน
28. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
29. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน
[สำเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
30. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการคู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร/ติดต่
อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 31. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตได้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39
ทวิได กระทําการดังกล าวเสร็จแล วให แจ งเป นหนังสือให เจ าพนักงานท องถิ่นทราบตามแบบ
ที่เจ าพนักงานท องถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการก อสร างดัดแปลงหรือเคลื่อนย ายอาคารนั้นให แล วเ
สร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับแจ ง
ถ าเจ าพนักงานท องถิ่นได ทําการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร างดัดแปลงหรือเคลื่อนย ายอาคาร
นั้นเป นไปโดยถูกต องตามที่ได รับใบอนุญาตหรือที่ได แจ งไว ตามมาตรา 39
ทวิแล วก็ให ออกใบรับรองให
ทวิเพื่อให มีการใช อาคารนั้นตามที่ได รับใบอนุญาตหรือที่ 39 แก ผู ได รับใบอนุญาตหรือผู แจ งตามมาตรา
39 ได แจ งไว ตามมาตรา ทวิได้
32. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับรองการ
1)
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอ 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
บนัดวันตรวจ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับรองการ
2)
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอา 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
คารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6
จะขอใบรับรองการ
3)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน
33. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

8/127

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

34. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขอใบรับร องการก่อสร้างอา
คารดัดแปลงหรือเ
คลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข.๖)
ใบอนุญาตก่อสร้า งอาคารเดิมที่ได้รั
บอนุญาตหรือใบรั
บแจ้ง
หนังสือแสดงควา มยินยอมจากเจ้า
ของอาคาร
(กรณีผู้ครอบครอ
งอาคารเป็นผู้ขออ
นุญาต)
ใบรับรองหรือใบอ นุญาตเปลี่ยนการ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่อา
คารที่ขออนุญาตเ
ปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รั
บใบอนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคารมา
แล้ว)
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งผู้ควบคุมงานรับ
รองว่าได้ควบคุมง
านเป็นไปโดยถูกต้
องตามที่ได้รับใบ
อนุญาต

35. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

36. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
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2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

37. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
38. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
39. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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40. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
41. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
42. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
43. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
44. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
45. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
46. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน
47. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
48. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59
49. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อนุญาตหรือแจ้ง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 50. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผู ได รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู ควบคุมงานที่ได แจ งชื่อไว หรือผู ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป นผู
ควบคุมงานให มีหนังสือแจ งให เจ าพนักงานท องถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู ได รับใบ
อนุญาตต องระงับการดําเนินการตามที่ได รับอนุญาตไว ก อนจนกว าจะได มีหนังสือแจ งชื่อและส งหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู ควบคุมงานคนใหม ให แก เจ าพนักงานท องถิ่นแล ว
51. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานพ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ร้อมเอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะขอเปลี่ยนผู้ควบ
คุมงาน)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
อเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
จะขอเปลี่ยนผู้ควบ
คุมงาน)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
บการดำเนินการตามใบอนุญ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
าตว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งใ
จะขอเปลี่ยนผู้ควบ
ห้ผู้ขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงานท
คุมงาน)
ราบ (น.1)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 5 วัน
52. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
53. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
สำเนาหนังสือที่ได้
แจ้งให้ผู้ควบคุมง
านคนเดิมทราบว่
าได้บอกเลิกมิให้เ
ป็นผู้ควบคุมงานแ
ล้วพร้อมหลักฐาน
แสดงการรับทรา
บของผู้ควบคุมงา
นคนเดิม (แบบน.
5)
หนังสือแสดงควา
มยินยอมของผู้คว
บคุมงานคนใหม่ต
ามมาตรา 30
วรรคสอง
(แบบน. 8)
สำเนาใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อ
นย้ายอาคารแล้ว
แต่กรณี

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
0
1
ชุด
(กรณีผู้ได้รับใบอนุ
ญาตหรือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้ควบคุมง
านคนเดิมและแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงานคน
ใหม่)

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

สำเนาหนังสือแจ้ง การบอกเลิกผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
7)

0

1

ชุด

(กรณีผู้ได้รับใบอนุ
ญาตหรือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้ควบคุมง
านคนเดิมและแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผู้ได้รับใบอนุ
ญาตหรือใบรับแจ้ง
บอกเลิกผู้ควบคุมง
านคนเดิมและแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอกเ
ลิกการเป็นผู้ควบคุ
มงานไว้แล้วและผู้ไ
ด้รับใบอนุญาตหรื
อใบรับแจ้งประสง
ค์จะแจ้งชื่อผู้ควบคุ
มงานคนใหม่ให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นท
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ที่

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ
ราบ)

54. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

55. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

56. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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57. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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58. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
59. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
60. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
61. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
62. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
63. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
64. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
65. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
66. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
67. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
68. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 69. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจาร
ณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตไ
ด้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่
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ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
70. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอา 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
คารพร้อมเอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตก่อส
ร้างอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
บพิจารณาเอกสารประกอบ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
การขออนุญาต
จะขออนุญาตก่อส
ร้างอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะขออนุญาตก่อส
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
ร้างอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารมีมติ
ารณาแบบแปลนและพิจาร
ณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตก่อส
ร้างอาคาร)
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71. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
72. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
รายการเอกสารยื
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขออนุญา ตก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของทีด่ ินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้ขออนุญ
าตไม่ใช่เจ้าของที่
ดินต้องมีหนังสือยิ
นยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอ
าคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ ดินและประกอบกิ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์๓๐
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร 0
1
ชุด
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่างเจ้
าของ
(กรณีก่อสร้างอาค
ารชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
แผนผังบริเวณแบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
ครงสร้างแผ่นปกร
ะบุชื่อเจ้าของอาค
ารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุ
ฒิที่อยู่ของวิศวกร
ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธา
รณะอาคารพิเศษ
10) อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
หญ่)
กรณีอาคารบางป
ระเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกา
รคำนวณให้อาคา
รสามารถรับแรงสั่
นสะเทือนจากแผ่
นดินไหวได้ตามก
ที่

หมายเหตุ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ฎกระทรวงกำหน
ดการรับน้ำหนักค
วามต้านทานควา
มคงทนของอาคา
รและพื้นดินที่รอง
รับอาคารในการต้
านทานแรงสั่นสะเ
ทือนของแผ่นดินไ
หวพ.ศ. 2540
ต้องแสดงรายละเ
อียดการคำนวณก
ารออกแบบโครง
สร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเ 1
0
ชุด
กินกว่าค่าที่กำหน
ดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc.
11)
ให้แนบเอกสารแ
สดงผลการทดสอ
บความมั่นคงแข็ง
แรงของวัสดุที่รับ
รองโดยสถาบันที่เ
ชื่อถือได้วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
12)
ข่ายตามกฎกระท
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
รวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของค
อนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรี
ตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กำหนดในก
ฎกระทรวงหรือมีเ
อกสารรับรองอัต
ราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไ
ด้ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอมเป็ 1
0
ชุด
นผู้ควบคุมงานขอ
งสถาปนิกผู้ควบคุ
มการก่อสร้างพร้
อมสำเนาใบอนุญ
13) าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยก
รรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีสถาปนิกควบคุ
มงาน)
หนังสือยินยอมเป็ 1
0
ชุด
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
14) การก่อสร้างพร้อ
มสำเนาใบอนุญา
ตเป็นผู้ประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมค
ที่

หมายเหตุ
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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ที่

15)

16)

17)

18)

19)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
วบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและรา
ยการคำนวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อากาศ
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบป้อง
กันเพลิงไหม้
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารทีต่ ้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
กแบบระบบบำบั
ดน้ำเสียและการร
ะบายน้ำทิ้ง
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
20)
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปา
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งผู้ประกอบวิชาชี
21) พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบลิฟต์
ที่

73. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

74. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี

หมายเหตุ
พิเศษ)

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารทีต่ ้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
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2)
3)

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

75. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
76. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
77. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
78. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
79. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
80. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
81. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
82. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
83. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
84. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
85. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
86. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 16:51
87. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการเคลื่อนย้ายอาคาร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยง
าน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 88. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณ
าและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภ
ายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
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45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
89. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้ายอา 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
คารพร้อมเอกสาร
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
1)
จะขออนุญาตเคลื่อ
นย้ายอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิน่ ตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
2)
ออนุญาต
จะขออนุญาตเคลื่อ
นย้ายอาคาร)
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะขออนุญาตเคลื่อ
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
นย้ายอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
3)
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

4)

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารมีมติ
ารณาแบบแปลนและพิจาร
ณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (น.1)

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตเคลื่อ
นย้ายอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
90. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
91. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
คำขออนุญาตเคลื่ 1
0
ชุด
1) อนย้ายอาคาร
(แบบข. 2)
โฉนดที่ดินน.ส. 3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
2)
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้ขออนุญ
าตไม่ใช่เจ้าของที่
ดินต้องมีหนังสือยิ
นยอมของเจ้าของ
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ที่ดินให้เคลื่อนย้า
ยอาคารไปไว้ในที่
ดิน
กรณีที่มีการมอบ
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
หนังสือมอบอำนา
จเจ้าของที่ดิน
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
)
สำเนาบัตรประชา
ชนและสำเนาทะเ
บียนของผู้มีอำนา
จลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอ
ำนาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคลเป็
นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
7) รรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
แผนผังบริเวณแบ
บแปลนและรายก
8)
ารประกอบแบบแ
ปลน
รายการคำนวณโ
ครงสร้างพร้อมลง
9) ลายมือชื่อเลขทะเ
บียนของวิศวกรผู้
ออกแบบ
หนังสือแสดงควา
10) มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

32/127

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
4)
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
หนังสือแสดงควา 1
0
ชุด
มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
11) (กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ที่

92. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 93. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
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2)
3)

3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

94. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
95. หมายเหตุวันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
96. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
97. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
98. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
99. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
100. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
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1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

101. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
102. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
103. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
104. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
105. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า
- ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 21/05/2558 16:18
106. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า
- ออกของรถเพื่อการอื่น/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

107. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ห ามมิให เจ าของหรือผู ครอบครองอาคารที่ต องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร างขึ้นเพื่อใช เป นที่จอดรถที่กลับรถแล
ะทางเข าออกของรถตามที่ระบุไว ในมาตรา )9( 8
ดัดแปลงหรือใช หรือยินยอมให บุคคลอื่นดัดแปลงหรือใช ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข าออกของรถนั้นเพื่อการอื่นทั้
งนี้ไม ว าทั้งหมดหรือบางส วนเว นแต จะได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่น
ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให ถือว าเป นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย นั้นโดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู ทั้งนี้ไม
ว าจะมีการโอนที่จอดรถที่กลับรถและทางเข าออกของรถนั้นต อไปยังบุคคลอื่นหรือไม ก็ตาม
108. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

การพิจารณา

2)

การพิจารณา

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นขออนุญาตดัดแปลงพร้อม 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
เอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตดัดแ
ปลงหรือใช้ที่จอดร
ถที่กลับรถและทาง
เข้าออกของรถเพื่อกา
รอืน่ )
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ออนุญาต
จะขออนุญาตดัดแ
ปลงหรือใช้ที่จอดร
ถที่กลับรถและทาง
เข้าออกของรถเพื่อกา
รอื่น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะขออนุญาตดัดแ
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
ปลงหรือใช้ที่จอดร
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
ถที่กลับรถและทาง
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
เข้านที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ออกของรถเพื่อกา
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
รอื่น)
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารมีมติ
ารณาแบบแปลนและพิจาร

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
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ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ณาออกใบอนุญาต (อ.4)
จะขออนุญาตดัดแ
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ปลงหรือใช้ที่จอดร
ญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)
ถที่กลับรถและทาง
เข้าออกของรถเพื่อกา
รอื่น)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
109. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
110. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1) ะชาชน
า
)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิตบิ ุคคล)
2)
บุคคล

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
คำขออนุญาตดัด 1
0
ชุด
แปลงหรือใช้ที่จอ
ดรถที่กลับรถและ
1)
ทางเข้าออกของร
ถเพื่อการอื่น
(แบบข. 4)
2) โฉนดที่ดินน.ส. 3 0
1
ชุด
-
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ที่

3)

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้า
หนังสือยินยอมขอ
งเจ้าของที่ดินที่ให้
ใช้เป็นที่จอดรถ
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
)
หนังสือมอบอำนา
จเจ้าของที่ดิน
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน
)
สำเนาบัตรประจำ
ตัวประชาชนและ
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีนิติบุคคลเป็
นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของผู้ออกแบบแ
ละคำนวณ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
(กรณีเป็นสิ่งที่สร้า
งขึ้นเป็นอาคารเพื่
อใช้เป็นที่จอดรถ)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พสถาปัตยกรรมค
วบคุมของผู้ออกแ
7) บบสถาปัตยกรรม
(กรณีที่เป็นสิ่งที่ส
ร้างขึ้นเป็นอาคาร
เพื่อใช้เป็นที่จอดร
ถ)
หนังสือแสดงควา
มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
8) (กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
หนังสือแสดงควา
มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
9) (กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บแปลนและรายก
ารประกอบแบบแ
ปลน
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
ครงสร้างพร้อมลง
ลายมือชื่อเลขทะเ
บียนของวิศวกรผู้
11) ออกแบบ
(กรณีที่เป็นสิ่งที่ส
ร้างขึ้นเป็นอาคาร
เพื่อใช้เป็นที่จอดร
ถ)
สำเนาใบอนุญาต 1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคารหรื
อดัดแปลงอาคาร
12)
หรือเคลื่อนย้ายอ
าคารหรือเปลี่ยน
การใช้
ที่

111. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 112. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
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2)
3)

4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

113. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
114. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

115. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
116. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
117. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
118. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
119. กฎหมายทีใ่ ห้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
120. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
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121. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
122. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
123. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
124. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
15:21
125. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการดัดแปลงอาคาร
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 126. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะดัดแปลงอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาแ
ละออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตไ
ด้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

127. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอา 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
คารพร้อมเอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
ารณาเอกสารประกอบการข
ออนุญาต

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารณาแบบแปลนและพิจาร
ณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ญาตดัดแปลงอาคาร (น.1)

-

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
128. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

หมายเหตุ

จะดำเนินการขออ
นุญาตดัดแปลงอา
คาร)
(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการขออ
นุญาตดัดแปลงอา
คาร)
(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการขออ
นุญาตดัดแปลงอา
คาร)

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการขออ
นุญาตดัดแปลงอา
คาร)
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129. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขออนุญา ตก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)
ใบอนุญาตก่อสร้า งอาคารเดิมที่ได้รั
บอนุญาตหรือใบรั
บแจ้ง
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้ขออนุญ
าตไม่ใช่เจ้าของที่
ดินต้องมีหนังสือยิ
นยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอ
าคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ ดินและประกอบกิ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร 0
1
ชุด
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่างเจ้
7) าของ
(กรณีก่อสร้างอาค
ารชิดเขตที่ดนิ )
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
8)
ม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
9) รรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
10) แผนผังบริเวณแบ
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
ครงสร้างแผ่นปกร
ะบุชื่อเจ้าของอาค
ารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุ
ฒิที่อยู่ของวิศวกร
ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธา
รณะอาคารพิเศษ
11) อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
หญ่)
กรณีอาคารบางป
ระเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกา
รคำนวณให้อาคา
รสามารถรับแรงสั่
นสะเทือนจากแผ่
นดินไหวได้ตามก
ที่

หมายเหตุ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ฎกระทรวงกำหน
ดการรับน้ำหนักค
วามต้านทานควา
มคงทนของอาคา
รและพื้นดินที่รอง
รับอาคารในการต้
านทานแรงสั่นสะเ
ทือนของแผ่นดินไ
หวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเ
อียดการคำนวณก
ารออกแบบโครง
สร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเ 1
0
ชุด
กินกว่าค่าที่กำหน
ดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc.
12)
ให้แนบเอกสารแ
สดงผลการทดสอ
บความมั่นคงแข็ง
แรงของวัสดุที่รับ
รองโดยสถาบันที่เ
ชื่อถือได้วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
13)
ข่ายตามกฎกระท
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
รวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของค
อนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรี
ตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กำหนดในก
ฎกระทรวงหรือมีเ
อกสารรับรองอัต
ราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไ
ด้ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอมเป็ 1
0
ชุด
นผู้ควบคุมงานขอ
งสถาปนิกผู้ควบคุ
มการก่อสร้างพร้
อมสำเนาใบอนุญ
14) าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยก
รรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีสถาปนิกควบคุ
มงาน)
หนังสือยินยอมเป็ 1
0
ชุด
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
15) การก่อสร้างพร้อ
มสำเนาใบอนุญา
ตเป็นผู้ประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมค
ที่

หมายเหตุ
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
วบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและรา
ยการคำนวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อากาศ
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มและวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบป้อง
กันเพลิงไหม้
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

-

1

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
กแบบระบบบำบั
ดน้ำเสียและการร
ะบายน้ำทิ้ง
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
21)
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปา
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งผู้ประกอบวิชาชี
22) พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบลิฟต์
ที่

หมายเหตุ
พิเศษ)

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

130. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 131. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
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2)
3)

4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

132. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
133. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
134. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
135. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
136. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
137. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
138. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
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1)

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

139. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
140. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
141. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติค
วบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 25วัน
142. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
143. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
21/05/2558 16:40
144. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการเปลี่ยนการใช้อาคาร/ติดต่อด้วยตนเองณหน่ว
ยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 145. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารดั
งกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งหระสงค์ใ
ช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนั
กงานท้องถิ่นทราบแล้ว

146. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
อาคารพร้อมเอกสาร
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 5 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ออนุญาต
จะขออนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะขออนุญาตเปลี่ย
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
นการใช้อาคาร
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
)
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 12 วัน
ารมีมติ
ารณาแบบแปลนและพิจาร
ณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
(น.5)

-

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 วัน
147. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคาร)
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148. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขออนุญา ตเปลี่ยนการใช้อา
คาร (แบบข. 3)
สำเนาหรือภาพถ่ ายเอกสารแสดงก
ารเป็นเจ้าของอา
คารหรือผู้ครอบค
รองอาคาร
หนังสือแสดงควา มยินยอมจากเจ้า
ของอาคาร
(กรณีผู้ครอบครอ
งอาคารเป็นผู้ขออ
นุญาต)
ใบรับรองหรือใบอ นุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่อา
คารที่ขออนุญาตเ
ปลี่ยนการใช้ได้รับ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ใบรับรองหรือได้รั
บใบอนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคารมา
แล้ว)
แผนผังบริเวณแบ
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
น
รายการคำนวณโ
ครงสร้างพร้อมลง
ลายมือชื่อเลขทะเ
บียนของวิศวกรผู้
ออกแบบ
(เฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการใ
ช้อาคารทำให้มีกา
รเปลี่ยนแปลงน้ำ
หนักบรรทุกบนพื้
นอาคารมากขึ้นก
ว่าที่ได้รับอนุญาต
ไว้เดิม
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บและคำนวณพร้
อมสำเนาหรือภา
พถ่ายใบอนุญาตเ
ป็นผู้ประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

149. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 150. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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151. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
152. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
153. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
154. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
155. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
156. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
157. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
158. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
159. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
160. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
161. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
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จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
162. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 21/05/2558
15:48
163. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 164. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน
15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธาร
ณะน้อยกว่า๒เมตรต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต
หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน
45วันนับแต่วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตไ
ด้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน
45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

165. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
พร้อมเอกสาร
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตรื้อถ
อนอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการข
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ออนุญาต
จะขออนุญาตรื้อถ
อนอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

4)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารมีมติ
ารณาแบบแปลนและพิจาร
ณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุ
ญาตรื้อถอนอาคาร (น.1)

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตรื้อถ
อนอาคาร)

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขออนุญาตรื้อถ
อนอาคาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
166. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
167. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
2) หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่

ที่
1)

2)

3)

รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคำขออนุญา ตรื้อถอนอาคาร
(แบบข. 1)
หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของผู้ออกแบบขั้
นตอนวิธีการและ
สิ่งป้องกันวัสดุร่ว
งหล่นในการรื้อถ
อนอาคาร
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
โฉนดทีด่ ินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้ขออนุญ
าตไม่ใช่เจ้าของที่
ดินต้องมีหนังสือยิ
นยอมของเจ้าของ

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ที่ดินให้รื้อถอนอา
คารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่
ดินและประกอบกิ
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

62/127

ที่

7)

8)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
กรณีที่มีการมอบ 0
1
ชุด
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจบัตรประ
ชาชนและสำเนา
ทะเบียนของผู้มีอ
ำนาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอ
บอำนาจเจ้าของอ
าคาร
(กรณีเจ้าของอาค
ารเป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ขออนุญาต)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
9) รรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
แผนผังบริเวณแบ 1
0
ชุด
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
10) วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
ที่

168. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบและคว
บคุมงาน)
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ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

169. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
170. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

171. หมายเหตุ
-
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วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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172. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
173. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
174. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
175. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
176. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
177. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
178. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
179. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
180. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
181. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:00
182. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 183. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะก อสร างอาคารโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพ
นักงานท องถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นห
ลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
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เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไ
ว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา
39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎห
มายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว
184. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

4)

การพิจารณา

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นแจ้งก่อสร้างอาคารจ่ายค่า 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะดำเนินการก่อส
ร้างอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการแ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จ้ง
จะดำเนินการก่อส
ร้างอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะดำเนินการก่อส
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
ร้างอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน

-

(องค์กรปกครองส่ว
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ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ารณาแบบแปลนและมีหนังสื
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
อแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
จะดำเนินการก่อส
ร้างอาคาร)
ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
185. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
186. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แบบการแจ้งก่อส 1
0
ชุด
ร้างอาคารตามที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่
1)
นกำหนดและกรอ
กข้อความให้ครบ
ถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3 0
1
ชุด
หรือส.ค.1
2)
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)
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ที่

3)

4)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้แจ้งไม่ใ
ช่เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใ
นที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ 1
0
ชุด
ดินและประกอบกิ
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)
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ที่

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่างเจ้
าของ
(กรณีก่อสร้างอาค
ารชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม
(ระดับวุฒิสถาปนิ
ก)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งก่อสร้างอาค
าร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
รรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อ
มสำเนาใบอนุญา
9) ตเป็นผู้ประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมค
วบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งสถาปนิกผู้ควบคุ
มการก่อสร้างพร้
อมสำเนาใบอนุญ
10) าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยก
รรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีสถาปนิกควบคุ
มงาน)
แผนผังบริเวณแบ
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
11) นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
ครงสร้างแผ่นปกร
งผู้ออกแบบ)
ะบุชื่อเจ้าของอาค
ารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุ
ฒิที่อยู่ของวิศวกร
ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธา
รณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
12) หญ่)
กรณีอาคารบางป
ระเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกา
รคำนวณให้อาคา
รสามารถรับแรงสั่
นสะเทือนจากแผ่
นดินไหวได้ตามก
ฎกระทรวงกำหน
ดการรับน้ำหนักค
วามต้านทานควา
มคงทนของอาคา
รและพื้นดินที่รอง
รับอาคารในการต้
ที่
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
านทานแรงสั่นสะเ
ทือนของแผ่นดินไ
หวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเ
อียดการคำนวณก
ารออกแบบโครง
สร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเ 1
0
ชุด
กินกว่าค่าที่กำหน
ดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc.
13)
ให้แนบเอกสารแ
สดงผลการทดสอ
บความมั่นคงแข็ง
แรงของวัสดุที่รับ
รองโดยสถาบันที่เ
ชื่อถือได้วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
ข่ายตามกฎกระท
รวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
14)
ต้องมีระยะของค
อนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรี
ตหุ้มเหล็กไม่น้อย
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
กว่าที่กำหนดในก
ฎกระทรวงหรือมีเ
อกสารรับรองอัต
ราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไ
ด้ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและรา 1
0
ชุด
ยการคำนวณงาน
ระบบของอาคาร
15) ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
ที่

หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
16) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
17) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หนังสือรับรองขอ 18) งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
มและวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบป้อง
กันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
19)
กแบบระบบบำบั
ดน้ำเสียและการร
ะบายน้ำทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
20) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
21) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

187. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
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หมายเหตุ -

188. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
189. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
190. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
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อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
191. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งขุดดิน
192. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
193. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
194. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
195. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
196. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
197. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
198. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7วัน
199. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
200. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งขุดดิน 21/05/2558 13:55
201. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการขุดดิน /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ 202. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดำเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดำเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา
17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน
3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดโดย
การประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระทำที่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.
2543
2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไ
ขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

203. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ดินตามที่กำหนดให้เจ้าพนักง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
านท้องถิ่นดำเนินการตรวจส
จะดำเนินการขุดดิ
อบข้อมูล
น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 5 วัน
ารตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)

-

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิน่ ออกใบรั 1 วัน
ารมีมติ
บแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใ
บรับแจ้ง

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการขุดดิ
น)
(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการขุดดิ
น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน
204. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
205. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
((กรณีบุคคลธรรม
1)
ะชาชน
ดา))
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ฉบับ
((กรณีนิติบุคคล))
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ป 1
0
ชุด
1)
ระสงค์จะดำเนินก
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ารขุดดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดินบริเ
วณข้างเคียง
แบบแปลนรายกา
รประกอบแบบแ
ปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้า
หนังสือมอบอำนา
จกรณีให้บุคคลอื่
นยื่นแจ้งการขุดดิ
น
หนังสือยินยอมขอ
งเจ้าของที่ดินกร
ณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคำนวณ
(วิศวกรผู้ออกแบ
บและคำนวณการ
ขุดดินที่มีความลึก
จากระดับพื้นดินเ
กิน๓เมตรหรือพื้น
ที่ปากบ่อดินเกิน
10,000
ตารางเมตรต้องเ
ป็นผู้ได้รับใบอนุญ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาตไ
ม่ใช่เจ้าของที่ดินต้
องมีหนังสือยินยอ
มของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

9)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
าตประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มสาขาวิศวกรรมโ
ยธาไม่ต่ำกว่าระดั
บสามัญวิศวกรกร
ณีการขุดดินที่มีค
วามลึกเกินสูง 20
เมตรวิศวกรผู้ออก
แบบและคำนวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบ
อนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขาวิศว
กรรมโยธาระดับวุ
ฒิวิศวกร)
รายละเอียดการติ 1
0
ชุด
(กรณีการขุดดินลึก
ดตั้งอุปกรณ์สำหรั
เกิน 20 เมตร)
บวัดการเคลื่อนตั
วของดิน
ชื่อผู้ควบคุมงาน 1
0
ชุด
(กรณีการขุดดินลึ
กเกิน 3
เมตรหรือมีพื้นที่ป
ากบ่อดินเกิน
10,000
ตารางเมตรหรือมี
ความลึกหรือมีพื้น
ที่ตามที่เจ้าพนักง
านท้องถิ่นประกา
ศกำหนดผู้ควบคุ
มงานต้องเป็นผู้ได้
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ที่

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
รับใบอนุญาตประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธา)

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

206. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

207. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
208. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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209. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
ชัยธัชกัณฐวิจิตร
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
210. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
211. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
212. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
213. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
214. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
215. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
216. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
217. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
218. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
219. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
16:06
220. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคาร
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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221. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพนัก
งานท องถิ่นตามมาตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นห
ลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้
แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูก
ต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่
ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

222. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
แจ้งเคลื่อนย้ายอาคารจ่ายค่า 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะดำเนินการเคลื่อ
นย้ายอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการแ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จ้ง
จะดำเนินการเคลื่อ
นย้ายอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะดำเนินการเคลื่อ
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
นย้ายอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
4)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารณาแบบแปลนและมีหนังสื
อแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการเคลื่อ
นย้ายอาคาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
223. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
224. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แบบการแจ้งเคลื่ 1
0
ชุด
1)
อนย้ายอาคารตา
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
มที่เจ้าพนักงานท้
องถิ่นกำหนดกรอ
กข้อความให้ครบ
ถ้วน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้แจ้งไม่ใ
ช่เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใ
นที่ดิน
กรณีที่มีการมอบ
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
หนังสือมอบอำนา
จเจ้าของที่ดิน
(กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
)
สำเนาบัตรประชา
ชนและสำเนาทะเ
บียนบ้านของผู้มีอ
ำนาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอ
บอำนาจเจ้าของที่
ดิน
(กรณีนิติบุคคลเป็
นเจ้าของที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
แผนผังบริเวณแบ
บแปลนและรายก
8)
ารประกอบแบบแ
ปลน
รายการคำนวณโ
ครงสร้างพร้อมลง
9) ลายมือชื่อเลขทะเ
บียนของวิศวกรผู้
ออกแบบ
หนังสือแสดงควา
มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
10) (กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม)
หนังสือแสดงควา
มยินยอมของผู้คว
บคุมงาน (แบบน.
4)
11) (กรณีที่เป็นอาคา
รมีลักษณะขนาด
อยู่ในประเภทวิชา
ชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ที่

225. ค่าธรรมเนียม

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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1)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

226. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

227. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
228. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
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จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
229. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
230. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
231. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
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232. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
233. กฎหมายทีใ่ ห้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
234. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
235. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
236. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
237. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
238. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:36
239. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการดัดแปลงอาคาร
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 240. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพนักงา
นท องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้
องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งใ
ห้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วัน
ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบ
ว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่
นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบั
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ญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว

241. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

การพิจารณา
4)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่ายค่ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการแ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จ้ง
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะดำเนินการดัดแ
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
ปลงอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารณาแบบแปลนและมีหนังสื
อแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)
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ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
242. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
243. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้
นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบการแจ้งดัดแ ปลงอาคารตามที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่
นกำหนดและกรอ
กข้อความให้ครบ
ถ้วน
ใบอนุญาตหรือใบ รับแจ้งก่อสร้างอา
คารเดิมที่ได้รับอ
นุญาต
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห

จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)
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ที่

4)

5)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
น้ากรณีผู้แจ้งไม่ใ
ช่เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใ
นที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ 1
0
ชุด
ดินและประกอบกิ
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ 1
0
ชุด
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)
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ที่

6)

7)

8)

9)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่างเจ้
าของ
(กรณีก่อสร้างอาค
ารชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม
(ระดับวุฒิสถาปนิ
ก)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

97/127

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อ
มสำเนาใบอนุญา
10) ตเป็นผู้ประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมค
วบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งสถาปนิกผู้ควบคุ
มการก่อสร้างพร้
อมสำเนาใบอนุญ
11) าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยก
รรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีสถาปนิกควบคุ
มงาน)
แผนผังบริเวณแบ
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
12) ร้อมกับเขียนชื่อตั
วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
ครงสร้างแผ่นปกร
งผู้ออกแบบ)
ะบุชื่อเจ้าของอาค
ารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุ
ฒิที่อยู่ของวิศวกร
ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธา
รณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
หญ่)
13) กรณีอาคารบางป
ระเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกา
รคำนวณให้อาคา
รสามารถรับแรงสั่
นสะเทือนจากแผ่
นดินไหวได้ตามก
ฎกระทรวงกำหน
ดการรับน้ำหนักค
วามต้านทานควา
มคงทนของอาคา
รและพื้นดินที่รอง
รับอาคารในการต้
านทานแรงสั่นสะเ
ทือนของแผ่นดินไ
ที่
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
หวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเ
อียดการคำนวณก
ารออกแบบโครง
สร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเ 1
0
ชุด
กินกว่าค่าที่กำหน
ดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc.
14)
ให้แนบเอกสารแ
สดงผลการทดสอ
บความมั่นคงแข็ง
แรงของวัสดุที่รับ
รองโดยสถาบันที่เ
ชื่อถือได้วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
ข่ายตามกฎกระท
รวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของค
15)
อนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรี
ตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กำหนดในก
ฎกระทรวงหรือมีเ
ที่

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
อกสารรับรองอัต
ราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไ
ด้ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและรา 1
0
ชุด
ยการคำนวณงาน
ระบบของอาคาร
16) ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
ที่

หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
17) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
18) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
19) พวิศวกรรมควบคุ
มและวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบป้อง

1

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
กันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
20)
กแบบระบบบำบั
ดน้ำเสียและการร
ะบายน้ำทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
21) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
22) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบลิฟต์
(ระดับวุฒิวิศวกร)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

244. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิม่ เติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
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ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 245. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
246. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
247. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย
คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
248. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
249. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
250. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
251. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
252. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
253. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
254. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
255. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน
256. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
257. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:36
258. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการดัดแปลงอาคาร
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 259. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพนักงา
นท องถิ่นตามมาตรา๓๙ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้
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องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้
แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา๓๙ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งใ
ห้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน๗วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน๑๒๐วันนับแต่วัน
ที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบ
ว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่
นไว้ตามมาตรา๓๙ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบั
ญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา๓๙ทวิทราบโดยเร็ว

260. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นแจ้งดัดแปลงอาคารจ่ายค่ 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
าธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการแ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จ้ง
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 7 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารตรวจสอบการใช้ประโยชน์
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยกา
จะดำเนินการดัดแ
รผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่
ปลงอาคาร)
อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่
นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศกร
ะทรวงคมนาคมเรื่องเขตปล
อดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพร
บ.จัดสรรที่ดินฯ
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

4)

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 35 วัน
ารณาแบบแปลนและมีหนังสื
อแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ

-

หมายเหตุ

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการดัดแ
ปลงอาคาร)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
261. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
262. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แบบการแจ้งดัดแ 1
0
ชุด
ปลงอาคารตามที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่
1)
นกำหนดและกรอ
กข้อความให้ครบ
ถ้วน
2) ใบอนุญาตหรือใบ 1
0
ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

(เอกสารในส่วนขอ
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
รับแจ้งก่อสร้างอา
คารเดิมที่ได้รับอ
นุญาต
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้แจ้งไม่ใ
ช่เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใ
นที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่
ดินและประกอบกิ
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตที่ดินต่างเจ้
าของ
(กรณีก่อสร้างอาค
ารชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองขอ
งสถาปนิกผู้ออกแ
บบพร้อมสำเนาใ
บอนุญาตเป็นผู้ป
ระกอบวิชาชีพสถ
าปัตยกรรมควบคุ
ม

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งดัดแปลงอา
คาร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
(ระดับวุฒิสถาปนิ
ก)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
9) อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อ
มสำเนาใบอนุญา
10) ตเป็นผู้ประกอบวิ
ชาชีพวิศวกรรมค
วบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งสถาปนิกผู้ควบคุ
มการก่อสร้างพร้
อมสำเนาใบอนุญ
11) าตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยก
รรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีสถาปนิกควบคุ
มงาน)
ที่

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

109/127

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณแบ 1
0
ชุด
บแปลนรายการป
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
12) วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโ 1
0
ชุด
ครงสร้างแผ่นปกร
ะบุชื่อเจ้าของอาค
ารชื่ออาคารสถาน
ที่ก่อสร้างชื่อคุณวุ
ฒิที่อยู่ของวิศวกร
ผู้คำนวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธา
รณะอาคารพิเศษ
13)
อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวรแล
ะทนไฟเป็นส่วนใ
หญ่)
กรณีอาคารบางป
ระเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีกา
รคำนวณให้อาคา
รสามารถรับแรงสั่
นสะเทือนจากแผ่
ที่

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
นดินไหวได้ตามก
ฎกระทรวงกำหน
ดการรับน้ำหนักค
วามต้านทานควา
มคงทนของอาคา
รและพื้นดินที่รอง
รับอาคารในการต้
านทานแรงสั่นสะเ
ทือนของแผ่นดินไ
หวพ.ศ. 2550
ต้องแสดงรายละเ
อียดการคำนวณก
ารออกแบบโครง
สร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
กินกว่าค่าที่กำหน
งผู้ออกแบบ)
ดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc.
14)
ให้แนบเอกสารแ
สดงผลการทดสอ
บความมั่นคงแข็ง
แรงของวัสดุที่รับ
รองโดยสถาบันที่เ
ชื่อถือได้วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
15) กรณีอาคารที่เข้า 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
ที่
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รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ข่ายตามกฎกระท
รวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของค
อนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรี
ตหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าที่กำหนดในก
ฎกระทรวงหรือมีเ
อกสารรับรองอัต
ราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือไ
ด้ประกอบการขอ
อนุญาต
แบบแปลนและรา 1
0
ชุด
ยการคำนวณงาน
ระบบของอาคาร
16) ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
ที่

หนังสือรับรองขอ งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
17) มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบปรับ
อากาศ
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ 18) งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ

1

0

ชุด

1

0

ชุด

หมายเหตุ
งผู้ออกแบบ)

(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
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ที่

19)

20)

21)

22)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบไฟฟ้า
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มและวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบป้อง
กันเพลิงไหม้
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบบำบั
ดน้ำเสียและการร
ะบายน้ำทิ้ง
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบประ
ปา
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือรับรองขอ
งผู้ประกอบวิชาชี
พวิศวกรรมควบคุ
มของวิศวกรผู้ออ
กแบบระบบลิฟต์

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))
(เอกสารที่ต้องยื่นเ
พิ่มเติมสำหรับกร
ณีเป็นอาคารสูงหรื
ออาคารขนาดใหญ่
พิเศษ
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ที่

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(ระดับวุฒิวิศวกร)

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ))

263. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 264. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
265. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
266. หมายเหตุ
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วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
267. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งถมดิน
268. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
269. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
270. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
271. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พ.ร.บ. การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
272. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
273. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
274. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 7วัน
275. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
276. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งถมดิน 21/05/2558 14:26
277. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะดำเนินการถมดิน/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ 278. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
1.การถมดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้
1.1การดำเนินการถมดินนั้นจะต้องเป็นการดำเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่
1) เทศบาล
2) กรุงเทพมหานคร
3) เมืองพัทยา
4)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศกำหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
(ใช้กับกรณีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม)
1.2การดำเนินการถมดินเข้าลักษณะตามมาตรา 26
แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะทำการถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของ
ที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรหรือมีพื้นที่เกินกว่าที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดซึ่งการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นกา
รขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน
2. การพิจารณารับแจ้งการถมดิน
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่มีการแจ้งถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน
7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งเป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไ
ขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

279. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่
1)

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ดินตามที่กำหนดให้เจ้าพนักง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
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ที่

ประเภทขั้นตอน

การพิจารณา
2)

3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
านท้องถิ่นดำเนินการตรวจส
จะดำเนินการถมดิ
อบข้อมูล
น)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินก 5 วัน
ารตรวจสอบและพิจารณา
(กรณีถูกต้อง)

-

การลงนาม/คณะกรรมก เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรั 1 วัน
ารมีมติ
บแจ้งและแจ้งให้ผู้แจ้งมารับใ
บรับแจ้ง

-

(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการถมดิ
น)
(องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะดำเนินการถมดิ
น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 7 วัน
280. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
281. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
1)
ะชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่ รายการเอกสารยื่
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แผนผังบริเวณที่ป 1
0
ชุด
1)
ระสงค์จะดำเนินก
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ที่

2)

3)

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ารถมดิน
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดินบริเ
วณข้างเคียง
แบบแปลนรายกา
รประกอบแบบแ
ปลน
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้า
หนังสือมอบอำนา
จกรณีให้บุคคลอื่
นยื่นแจ้งการถมดิ
น
หนังสือยินยอมขอ
งเจ้าของที่ดินกร
ณีที่ดินบุคคลอื่น
รายการคำนวณ
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดีย
วกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดิ
นตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปวิศวกร
ผู้ออกแบบและคำ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

0

1

ชุด

(กรณีผู้ขออนุญาตไ
ม่ใช่เจ้าของที่ดินต้
องมีหนังสือยินยอ
มของเจ้าของที่ดินใ
ห้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน)

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

8)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
นวณต้องเป็นผู้ได้
รับใบอนุญาตให้ป
ระกอบวิชาชีพวิศ
วกรรมควบคุมสา
ขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่ำกว่าระดับสา
มัญวิศวกรกรณีพื้
นที่เกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดิ
นเกิน 5
เมตรวิศวกรผู้ออก
แบบและคำนวณ
ต้องเป็นผู้ได้รับใบ
อนุญาตให้ประกอ
บวิชาชีพวิศวกรร
มควบคุมสาขาวิศ
วกรรมโยธาระดับ
วุฒิวิศวกร)
ชื่อผู้ควบคุมงาน 1
0
ชุด
(กรณีการถมดินที่
มีพื้นที่ของเนินดิน
ติดต่อเป็นผืนเดีย
วกันเกิน 2,000
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดิ
นตั้งแต่ 2
เมตรขึ้นไปต้องเป็
นผู้ได้รับใบอนุญา
ตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
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ที่

9)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
สาขาวิศวกรรมโย
ธา)
ชื่อและที่อยู่ของผู้ 1
0
ชุด
แจ้งการถมดิน

282. ค่าธรรมเนียม
1) ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท
ค่าธรรมเนียม500 บาท
หมายเหตุ -

283. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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284. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
285. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK
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คู่มือสำหรับประชาชน: การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
286. ชื่อกระบวนงาน:การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ
287. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
288. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
289. หมวดหมู่ของงานบริการ:รับแจ้ง
290. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
291. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป
292. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
293. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอ
าคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน
294. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
295. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 21/05/2558
15:57
296. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดำเนินการรื้อถอนอาคาร /ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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297. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน
15เมตรซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของอาคารและอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอื่นหรือที่สาธาร
ณะน้อยกว่า
2เมตรโดยไม ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นก็ได โดยการแจ้งต อเจ าพนักงานท องถิ่นตามม
าตรา
39ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ดำเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดเพื่อเป็นห
ลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่น
เอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา
39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งมาดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน
7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา
39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคำนวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา
39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎห
มายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว

298. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)
การพิจารณา
2)
การพิจารณา
3)

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ
ยื่นแจ้งรื้อถอนอาคารจ่ายค่า 1 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ธรรมเนียมและรับใบรับแจ้ง
นท้องถิน่ ในพื้นที่ที่
จะดำเนินการรื้อถ
อนอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 2 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาเอกสารประกอบการแ
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จ้ง
จะดำเนินการรื้อถ
อนอาคาร)
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจ 12 วัน
(องค์กรปกครองส่ว
ารณาแบบแปลนและพิจาร
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
ณารับรองการแจ้งและมีหนัง
จะดำเนินการรื้อถ
สือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ
อนอาคาร)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
รายละเอียดของขั้นตอนกา ระยะเวลาให้
หน่วยงานที่รับผิ
รบริการ
บริการ
ดชอบ

หมายเหตุ

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน
299. งานบริการนี้ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน
300. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสารยื หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
หมายเหตุ
นยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจำตัวปร 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมด
1)
ะชาชน
า)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
ที่
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
แบบการแจ้งรื้อถ 1
0
ชุด
อนอาคารตามที่เ
จ้าพนักงานท้องถิ่
1)
นกำหนดและกรอ
กข้อความให้ครบ
ถ้วน
หนังสือรับรองขอ 1
0
ชุด
งวิศวกรผู้ออกแบ
บขั้นตอนและสิ่ง
2) ป้องกันวัสดุหล่นใ
นการรื้อถอนอาค
าร
(กรณีอาคารมีลัก

หมายเหตุ
(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)
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ที่

3)

4)

5)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
ษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพค
วบคุม)
โฉนดที่ดินน.ส.3
หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้าพร้อมเจ้า
ของที่ดินลงนามรั
บรองสำเนาทุกห
น้ากรณีผู้ขออนุญ
าตไม่ใช่เจ้าของที่
ดินต้องมีหนังสือยิ
นยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้รื้อถอนอา
คารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่
ดินและประกอบกิ
จการในนิคมอุตส
าหกรรมหรือใบอ
นุญาตฯฉบับต่ออ
ายุหรือใบอนุญาต
ให้ใช้ที่ดินและปร
ะกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม
)
กรณีที่มีการมอบ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
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ที่

6)

7)

8)

รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม
อำนาจต้องมีหนัง
สือมอบอำนาจติด
อากรแสตมป์ 30
บาทพร้อมสำเนา
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนสำเนาทะเ
บียนบ้านหรือหนั
งสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอ
บอำนาจ
บัตรประจำตัวปร
ะชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รั
บมอบอำนาจเจ้า
ของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือรับรองขอ
งวิศวกรผู้ออกแบ
บพร้อมสำเนาใบ
อนุญาตเป็นผู้ประ
กอบวิชาชีพวิศวก
รรมควบคุม
(ระดับวุฒิวิศวกร)
หนังสือยินยอมเป็
นผู้ควบคุมงานขอ
งวิศวกรผู้ควบคุม
การรื้อถอนพร้อม
สำเนาใบอนุญาตเ

หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยนับเ
อกสาร

หมายเหตุ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้แจ้งรื้อถอนอาค
าร)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนขอ
งผู้ออกแบบ)
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ที่

9)

รายการเอกสารยื่ หน่วยงานภาครัฐผู้ จำนวนเอกสาร จำนวนเอกสาร หน่วยนับเ
หมายเหตุ
นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สำเนา
อกสาร
ออกเอกสาร
ป็นผู้ประกอบวิชา
ชีพวิศวกรรมควบ
คุม
(กรณีอาคารที่ต้อ
งมีวิศวกรควบคุม
งาน)
แผนผังบริเวณแบ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนขอ
บแปลนรายการป
งผู้ออกแบบ)
ระกอบแบบแปล
นที่มีลายมือชื่อพ
ร้อมกับเขียนชื่อตั
วบรรจงและคุณวุ
ฒิที่อยู่ของสถาป
นิกและวิศวกรผู้อ
อกแบบตามกฎกร
ะทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

301. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

302. ช่องทางการร้องเรียน
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1)

2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนช่องทางการร้องเรียนสำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

303. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
304. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

