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เรื่อง 

“กระบวนงานบริการ” 

ตามภารกิจขององคการบริหารสวนตําบล
บานถอนลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการ

เพื่อประชาชน 

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลบานถอน 

อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารสําเนาคูมือ

ประชาชน 03/09/2015 14:54  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุและเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน
ใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอตออายุ - 1 0 ชุด - 



3/4 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร
ดัดแปลงหรือใชท่ี
จอดรถท่ีกลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพ่ือการยื่น 
(แบบข. 5) 

2) สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน  องคการบริหารสวนตําบลบานถอน  อําเภอสวางแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไป  
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอนอําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

2) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปสําเนาคูมือ

ประชาชน 03/09/2015 15:48  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปโดยทําเปนธุรกิจหรือไดรับประโยชนตอบแทน
ดวยการคิดคาบริการจะตองยื่นขอตออายุใบอนุญาตตอเจาพนักงานทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบภายใน  ระบุ วันกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปนับแตวันท่ีออกใบอนุญาต) เม่ือไดยื่นคําขอพรอมกับเสียคาธรรมเนียมแลวให
ประกอบกิจการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะมีคําสั่งไมตออายุใบอนุญาตและหากผูขอตออายุใบอนุญาตไมไดมายื่น
คําขอตออายุใบอนุญาตกอนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแลวตองดําเนินการขออนุญาตใหมเสมือนเปนผูขออนุญาตรายใหม  
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ท้ังนี้หากมายื่นขอตออายุใบอนุญาตแลวแตไมชําระคาธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาท่ีกําหนดจะตองเสียคาปรับเพ่ิมข้ึน
อีกรอยละ 20 ของจํานวนเงินท่ีคางชําระและกรณีท่ีผูประกอบการคางชําระคาธรรมเนียมติดตอกันเกินกวา 2 ครั้งเจา
พนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูนั้นหยุดดําเนินการไวไดจนกวาจะเสียคาธรรมเนียมและคาปรับจนครบจํานวน  
  2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
  (1) ผูประกอบกิจการท่ีประสงคขอรับใบอนุญาตตองไมมีประวัติถูกดําเนินคดีดานการจัดการมูลฝอยท่ีไมถูกสุขลักษณะ  
  (2) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
  (3) หลักเกณฑดานคุณสมบัติของผูประกอบกิจการดานสุขลักษณะการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปและดานคุณสมบัติของ  
ผูปฏิบัติงานถูกตองตามหลักเกณฑ (ตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
  (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ตออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปพรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(ระยะเวลาการ
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี) 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. หากผูขอตอ
อายุใบอนุญาตไม
แกไขคําขอหรือไม
สงเอกสารเพ่ิมเติม
ใหครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให
เจาหนาท่ีสงคืนคํา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 
 

ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน
หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 
2539) 

3) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลกัษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 
 
 

20 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 
30 วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ
ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 
2)  
พ.ศ. 2557) 
) 

4) - 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต
ใหตออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก

8 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน
กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
     2. กรณีไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาต 
แจงคําสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการรับทําการกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปแกผูขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบพรอมแจง
สิทธิในการอุทธรณ 
 
 

พ้ืนท่ี 
2. ในกรณีท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและ
ครบถวนใหขยาย
เวลาออกไปไดอีก
ไมเกิน 2 ครั้งๆละ
ไมเกิน 15 วันและ
แจงใหผูยื่นคําขอ
ทราบภายใน 7 วัน
นับแตวันท่ี
พิจารณาแลวเสร็จ
ท้ังนี้หากเจา
พนักงานทองถ่ิน
พิจารณายังไมแลว
เสร็จใหแจงเปน
หนังสือใหผูยื่นคํา
ขอทราบถึงเหตุ
แหงความลาชาทุก 
7 วันจนกวาจะ
พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง
ก.พ.ร. ) 

5) - 
 

ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตตออายุ
ใบอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(1. ระยะเวลาการ
ใหบริการสวนงาน/
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบใหระบุ
ไปตามบริบทของ
พ้ืนท่ี 
2. กรณีไมชําระ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 ตามระยะเวลาท่ี
กําหนดจะตองเสีย
คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีคาง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายวา
ดวยการควบคุม
อาคารหรือ
ใบอนุญาตตาม
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 

2) เอกสารหรือ
หลักฐานแสดง
สถานท่ีกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปท่ีไดรับ
ใบอนุญาตและมี

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การดําเนินกิจการ
ท่ีถูกตองตามหลัก
สุขาภิบาลโดยมี
หลักฐานสัญญา
วาจางระหวางผู
ขนกับผูกําจัดมูล
ฝอย 

3) แผนการ
ดําเนินงานในการ
กําจัดมูลฝอยท่ี
แสดงรายละเอียด
ข้ันตอนการ
ดําเนินงานความ
พรอมดาน
กําลังคน
งบประมาณวัสดุ
อุปกรณและ
วิธีการบริหาร
จัดการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 

4) เอกสารหรือ
หลักฐานแสดงวุฒิ
การศึกษาของ
เจาหนาท่ีควบคุม
กํากับในการ
จัดการมูลฝอย
ท่ัวไปอยางนอย 
2 คน          1) 
คุณสมบัติสําเร็จ
การศึกษาไมต่ํา
กวาปริญญาตรี
หรือเทียบเทาใน
สาขาวิชา
วิทยาศาสตรใน
ดานสาธารณสุข
สุขาภิบาลอนามัย
สิ่งแวดลอมดาน

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใดดานหนึ่ง         
2) คุณสมบัติ
สําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาปริญญา
ตรีหรือเทียบเทา
ในสาขาวิชการวิ
ศวกรรมศาสตรใน
ดานสุขาภิบาล
วิศวกรรม
สิ่งแวดลอมและ
วิศวกรรมเครื่องก
ลดานใดดานหนึ่ง 

5) เอกสารแสดงให
เห็นวา
ผูปฏิบัติงานท่ีทํา
หนาท่ีกําจัดมูล
ฝอยท่ัวไปผาน
การฝกอบรมดาน
สุขอนามัยและ
ความปลอดภัย
จากการทํางาน 
(ตามหลักเกณฑท่ี
ทองถ่ินกําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 

6) ใบรับรองแพทย
หรือเอกสารแสดง
การตรวจสุขภาพ
ประจาํปของ
ผูปฏิบัติงานใน
การกําจัดมูลฝอย
ท่ัวไป 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินกําหนด) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมตออายุใบอนุญาตรับทําการกําจัดมูลฝอยท่ัวไปฉบับละไมเกิน 5,000 บาทตอป 

(ระบุตามขอกําหนดของทองถิ่น) 
 
 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน ) 
 

19. หมายเหตุ 
การแจงผลการพิจารณา 
19.1 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 15 วันและใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบภายใน 
7 วันนับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
19.2 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 

 

2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑวิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ
พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพสําเนาคูมือประชาชน 

03/09/2015 15:55  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ (1. อปท. สามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลไดตามหนาท่ีรับผิดชอบ 
2. ระยะเวลาระบุตามวันเวลาท่ีทองถ่ินเปดใหบริการ) 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑวิธีการ 
ผูใดประสงคขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพในแตละประเภทกิจการ (ตามท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินกําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ินใหเปนกิจการท่ีตองควบคุมในเขตทองถ่ินนั้น ) ตองยื่นขออนุญาตตอเจาพนักงาน
ทองถ่ินหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอรมท่ีกฎหมายกําหนดพรอมท้ังเอกสารประกอบการขอ
อนุญาตตามขอกําหนดของทองถ่ินณกลุม/กอง/ฝายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 
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   2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามท่ีระบุไวในขอกําหนดของทองถ่ิน) 
  (1) ผูประกอบการตองยื่นเอกสารท่ีถูกตองและครบถวน 
  (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต  
  (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแตละประเภทกิจการตองถูกตองตามหลักเกณฑ  
  (4) ระบุเพ่ิมเติมตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบท่ีราชการสวนทองถ่ิน
กําหนดไวในขอกําหนดของทองถ่ิน 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะเวลาตั้งแตเจาหนาท่ีไดรับเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลวและแจงผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแตวันพิจารณาแลวเสร็จ 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการท่ีเปนอันตรายตอ
สุขภาพ (แตละประเภท
กิจการ) พรอมหลักฐานท่ี
ทองถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 

) 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

 
เจาหนาท่ีตรวจสอบความ
ถูกตองของคําขอและความ
ครบถวนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไมถูกตอง/ครบถวน
เจาหนาท่ีแจงตอผูยื่นคํา
ขอใหแกไข/เพ่ิมเติมเพ่ือ
ดําเนินการหากไมสามารถ
ดําเนินการไดในขณะนั้นให
จัดทําบันทึกความบกพรอง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพ่ิมเติมภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนดโดยให
เจาหนาท่ีและผูยื่นคําขอลง
นามไวในบันทึกนั้นดวย 
 
 

1 ชั่วโมง องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 

2. หากผูขอ
ใบอนุญาตไมแกไข
คําขอหรือไมสง

เอกสารเพ่ิมเติมให
ครบถวนตามท่ี
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพรองให

เจาหนาท่ีสงคืนคํา
ขอและเอกสาร
พรอมแจงเปน

หนังสือถึงเหตุแหง
การคืนดวยและ
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

แจงสิทธิในการ
อุทธรณ (อุทธรณ
ตามพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 

2539) 
) 

3) การพิจารณา 
 

เจาหนาท่ีตรวจสถานท่ีดาน
สุขลกัษณะ 
กรณีถูกตองตามหลักเกณฑ
ดานสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไมถูกตองตาม
หลักเกณฑดานสุขลักษณะ
แนะนําใหปรับปรุงแกไขดาน
สุขลกัษณะ 
 
 

20 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 

2. กฎหมาย
กําหนดภายใน 

30 วันนับแตวันท่ี
เอกสารถูกตองและ

ครบถวน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 

2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี

ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 

2)  
พ.ศ. 2557) 

 
) 

4) - 
 

การแจงคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไมอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจงการอนุญาตแก
ผูขออนุญาตทราบเพ่ือมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีทองถ่ินกําหนดหากพน

8 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. ในกรณีท่ีเจา
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กําหนดถือวาไมประสงคจะ
รับใบอนุญาตเวนแตจะมีเหตุ
หรือขอแกตัวอันสมควร 
    2. กรณีไมอนุญาต 
แจงคําสั่งไมออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ (ในแต
ละประเภทกิจการ) แกผูขอ
อนุญาตทราบพรอมแจงสิทธิ
ในการอุทธรณ 
 
 

พนักงานทองถ่ินไม
อาจออกใบอนุญาต

หรือยังไมอาจมี
คําสั่งไมอนุญาตได
ภายใน 30 วันนับ
แตวันท่ีเอกสาร

ถูกตองและ
ครบถวนใหขยาย
เวลาออกไปไดอีก
ไมเกิน 2 ครั้งๆละ
ไมเกิน 15 วันและ
แจงใหผูยื่นคําขอ

ทราบภายใน 7 วัน
นับแตวันท่ี

พิจารณาแลวเสร็จ
ท้ังนี้หากเจา

พนักงานทองถ่ิน
พิจารณายังไมแลว
เสร็จใหแจงเปน

หนังสือใหผูยื่นคํา
ขอทราบถึงเหตุ

แหงความลาชาทุก 
7 วันจนกวาจะ

พิจารณาแลวเสร็จ
พรอมสําเนาแจง

ก.พ.ร. ) 
5) - 

 
ชําระคาธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจงใหผูขออนุญาตมาชําระ
คาธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาท่ีทองถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพท่ีมี
ขอกําหนดของทองถ่ิน)  
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(1. ระยะเวลา
ใหบริการสวนงาน/

หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

ใหระบุไปตาม
บริบทของทองถ่ิน 
2. กรณีไมชําระ
ตามระยะเวลาท่ี

กําหนดจะตองเสีย
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 คาปรับเพ่ิมข้ึนอีก
รอยละ 20 ของ
จํานวนเงินท่ีคาง

ชําระ) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 

13. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) สําเนาทะเบียน
บาน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

4) ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

5) หลักฐานท่ีแสดง
การเปนผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เชาหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใชประโยชน
สถานท่ีท่ีใช
ประกอบกิจการ
ในแตละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

2) หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายวาดวย
การควบคุม
อาคารท่ีแสดงวา
อาคารดังกลาว
สามารถใช
ประกอบกิจการ
ตามท่ีขออนุญาต
ได 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

3) สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ท่ีเก่ียวของในแต
ละประเภท
กิจการเชน
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 
2522 พ.ร.บ. 
โรงแรมพ.ศ. 
2547 พ.ร.บ. 
การเดินเรือใน
นานน้ําไทยพ.ศ. 
2546 เปนตน 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

4) เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการท่ีกฎหมาย
กําหนดใหมีการ
ประเมินผล
กระทบเชน
รายงานการ
วิเคราะห
ผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบตอ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

5) ผลการตรวจวัด
คุณภาพดาน
สิ่งแวดลอม (ใน
แตละประเภท
กิจการท่ีกําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

6) ใบรับรองแพทย
และหลักฐาน
แสดงวาผานการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวของกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ

ตามท่ีราชการสวน
ทองถ่ินประกาศ
กําหนดในแตละ
ประเภทกิจการ) 

 
15. คาธรรมเนียม 
1) อัตราคาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพฉบับละไมเกิน 10,000 บาทตอป 

 (คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามขอกําหนดของทองถ่ิน) 
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16. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967 
หมายเหตุ (ระบุสวนงาน/หนวยงานท่ีรับผิดชอบชองทางการรองเรียน) 

2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

17. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  
1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ตออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอรมเปนไปตามขอกําหนดของทองถ่ิน ) 
 

18. หมายเหตุ 
การแจงผลการพิจารณา 
 
19.1ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน 30 วันนับแตวันท่ีเอกสาร
ถูกตองและครบถวนใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 ครั้งๆละไมเกิน 15 วันและใหแจงตอผูยื่นคําขอทราบภายใน 7 วัน
นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ 
 
19.2 ในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินพิจารณายังไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามขอ 19.1 ใหแจงเปนหนังสือใหผูยื่นคําขอ
ทราบถึงเหตุแหงความลาชาทุก 7 วันจนกวาจะพิจารณาแลวเสร็จพรอมสําเนาแจง ก.พ.ร. ทราบทุกครั้ง 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน:  การขอเปล่ียนผูควบคุมงาน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย  
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.  2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอเปลี่ยนผูควบคุมงานสําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 16:11  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผูไดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานท่ีไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูควบคุมงานผู ไดรับใบอนุญาตตองระงับการดําเนินการตามท่ี
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผู ควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถ่ินแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผูควบคุมงาน
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงาน 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน
ใดและแจงใหผูขอเปลี่ยนผู
ควบคุมงานทราบ (น.1) 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
เปลี่ยนผูควบคุม
งาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

สําเนาหนังสือท่ีได
แจงใหผูควบคุม
งานคนเดิมทราบ
วาไดบอกเลิกมิให
เปนผูควบคุมงาน
แลวพรอม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผูควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน
ใหม) 

2) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงานคน
ใหมตามมาตรา 
30            
วรรคสอง (แบ
บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน
ใหม) 

3) สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงบอกเลิกผู

ควบคุมงานคนเดิม
และแจงชื่อผู

ควบคุมงานคน
ใหม) 

4) สําเนาหนังสือแจง
การบอกเลิกผู
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผูควบคุมงาน
คนเดิมไดแจงบอก

เลิกการเปนผู
ควบคุมงานไวแลว

และผูไดรับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงประสงค

จะแจงชื่อผูควบคุม
งานคนใหมใหเจา
พนักงานทองถ่ิน

ทราบ) 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ศูนยดํารงธรรมจังหวัดประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 สําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 

14:35  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันท่ีไดรับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

พรอมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน 
(กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

6) หนังสือยนิยอมให
ชิดเขตท่ีดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

8) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานท่ีกอสราง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารท่ี
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู
ในบริเวณท่ีตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

11) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

65 ksc. หรือคา 
fc’> 173.3 
ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

12) กรณีอาคารท่ีเขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตองมี
ระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ี
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

14) หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

16) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม 

หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
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2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนยายอาคารสําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 16:04  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะเคลื่อนยายอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันท่ีไดรับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนยาย
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนยายอาคาร 
(น.1) 
 
 

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเคลื่อนยาย
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) คําขออนุญาต
เคลื่อนยายอาคาร 
(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
ใหเคลื่อนยาย
อาคารไปไวใน
ท่ีดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

4) หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ท่ีดิน (กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของ
ท่ีดิน (กรณีนิติ
บุคคลเปนเจาของ
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

8) แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงถมดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงถมดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงถมดินสําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 15:37  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4967 โทรสาร 0-4270-4967/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การถมดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้  
         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก  
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
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สวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม ) 
         1.2 การดําเนินการถมดินเขาลักษณะตามมาตรา 26 แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกวาระดับท่ีดินตางเจาของท่ีอยูขางเคียงและมีพ้ืนท่ีเกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพ้ืนท่ี
เกินกวาท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจงการถมดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีมีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการถม
ดินตามท่ีกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน) 
5) หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยนิยอม
ของเจาของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) รายการคํานวณ 
(กรณีการถมดินท่ี
มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดตอเปนผืน
เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึน
ไปวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ใหประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม
ต่ํากวาระดับ
สามัญวิศวกรกรณี
พ้ืนท่ีเกิน 2,000 
ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนิน
ดินเกิน 5 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาตให
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด - 

8) ชื่อผูควบคุมงาน 
(กรณีการถมดินท่ี
มีพ้ืนท่ีของเนินดิน
ติดตอเปนผืน

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เดียวกันเกิน 
2,000 ตาราง
เมตรและมีความ
สูงของเนินดิน
ตั้งแต 2 เมตรข้ึน
ไปตองเปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

9) ชื่อและท่ีอยูของผู
แจงการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ - 
 

2) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
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3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตรา 33 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33  สําเนาคูมือประชาชน 

04/09/2015 09:41  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110 

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร
ดังกลาวเพ่ือกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งหระสงค
ใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจงเจา
พนักงานทองถ่ินทราบแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร 
) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (น.5) 
 

12 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร 
(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาหรือ
ภาพถายเอกสาร
แสดงการเปน
เจาของอาคาร
หรือผูครอบครอง
อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจาของอาคาร 
(กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบรับรองหรือ
ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว) 

5) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 
(เฉพาะกรณีท่ีการ
เปลี่ยนแปลงการ
ใชอาคารทําใหมี
การเปลี่ยนแปลง
น้ําหนักบรรทุก
บนพ้ืนอาคารมาก
ข้ึนกวาท่ีไดรับ
อนุญาตไวเดิม 

- 1 0 ชุด - 

7) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณพรอม
สําเนาหรือ
ภาพถาย
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงขุดดิน 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงขุดดิน 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงขุดดินสําเนาคูมือประชาชน 03/09/2015 15:31  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-967 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินท่ีตองแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินจะตองมีองคประกอบท่ีครบถวนดังนี้  
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะตองเปนการดําเนินการในทองท่ีท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใชบังคับไดแก  
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง 
              7) ทองท่ีซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใชกับกรณีองคการบริหาร
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สวนทองถ่ินซ่ึงไมอยูในเขตควบคุมอาคารและไมอยูในเขตผังเมืองรวม ) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเขาลักษณะตามมาตรา 17แหงพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงคจะทําการ
ขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนท่ีปากบอดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจาพนักงานทองถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจาพนักงานทองถ่ินจะตองไมเปนการกระทําท่ีขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจงการขุดดิน 
เจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงภายใน 7 วันนับแต
วันท่ีไดรับแจงถาการแจงเปนไปโดยไมถูกตองใหเจาพนักงานทองถ่ินแจงใหแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีมีการแจง
ถาผูแจงไมแกไขใหถูกตองภายใน 7วันนับแตวันท่ีผูแจงไดรับแจงใหแกไขใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งใหการแจง
เปนอันสิ้นผลกรณีถาผูแจงไดแกไขใหถูกตองภายในเวลาท่ีกําหนดใหเจาพนักงานทองถ่ินออกใบรับแจงใหแกผูแจงภายใน 3
วันนับแตวันท่ีไดรับแจงท่ีถูกตอง 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูแจงยื่นเอกสารแจงการขุด
ดินตามท่ีกําหนดใหเจา
พนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบขอมูล 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกตอง) 
 

5 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

3) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินออกใบ
รับแจงและแจงใหผูแจงมา
รับใบรับแจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี
ประสงคจะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต
ท่ีดินและท่ีดิน
บริเวณขางเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา 

- 0 1 ชุด (กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน

ตองมีหนังสือ
ยินยอมของ

เจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารใน

ท่ีดิน) 
5) หนังสือมอบ

อํานาจกรณีให
บุคคลอ่ืนยื่นแจง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยนิยอม
ของเจาของท่ีดิน
กรณีท่ีดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ 
(วิศวกร

- 1 0 ชุด - 



4/6 
 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ท่ีมีความลึกจาก
ระดับพ้ืนดินเกิน๓
เมตรหรือพ้ืนท่ี
ปากบอดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรตองเปนผู
ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไมต่ํากวา
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผูออกแบบ
และคํานวณตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) ชื่อผูควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพ้ืนท่ีปาก
บอดินเกิน 
10,000 ตาราง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพ้ืนท่ี
ตามท่ีเจา
พนักงานทองถ่ิน
ประกาศกําหนดผู
ควบคุมงานตอง
เปนผูไดรับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) คาธรรมเนียมตอฉบับฉบับละ 500 บาท 

คาธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4967  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
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3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิสําเนาคูมือประชาชน 04/09/2015 

09:35  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4966 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการแจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตาม
มาตรา๓๙ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด
เพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบในภายหลังวาผูแจงไดแจง
ขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา๓๙ทวิใหเจาพนักงานทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมา
ดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน๗วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและภายใน๑๒๐วันนับแตวันท่ีไดออก
ใบรับแจงตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการดัดแปลงอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจาพนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการ
ดัดแปลงอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไว
ตามมาตรา๓๙ทวิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผูแจงตามมาตรา๓๙ทวิทราบ
โดยเร็ว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงดัดแปลงอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ
แจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 
 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท่ีดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนท่ีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
 
 

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

4) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 
 
 

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด
สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจง
ดัดแปลงอาคาร
ตามท่ีเจา
พนักงานทองถ่ิน
กําหนดและกรอก
ขอความให
ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

2) ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจงกอสราง
อาคารเดิมท่ีไดรับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผู
แจงไมใชเจาของ
ท่ีดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจาของท่ีดินให
กอสรางอาคารใน
ท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน 
(กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 

7) หนังสือยนิยอมให
ชิดเขตท่ีดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงดัดแปลง

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

10) หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

11) หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สถาปนิกควบคุม
งาน) 

12) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

13) รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานท่ีกอสราง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารท่ี
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู
ในบริเวณท่ีตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

น้ําหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

14) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาท่ี
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรือคา 
fc’> 173.3 
ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

15) กรณีอาคารท่ีเขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตองมี
ระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็ก
ไมนอยกวาท่ี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ี
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

16) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

17) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

18) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

19) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลิงไหม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

20) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ํา
เสียและการ
ระบายน้ําท้ิง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ 

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

21) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

22) หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ 
(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ)) 

 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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คูมือสําหรับประชาชน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: รับแจง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การแจงรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิสําเนาคูมือประชาชน 04/09/2015 09:24

   
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท 0-4270-4966 โทรสาร 0-4270-4967 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะรื้อถอนอาคารท่ีมีสวนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวาความสูงของอาคารและอาคาร
ท่ีอยูหางจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะนอยกวา 2เมตรโดยไมยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินก็ไดโดยการ
แจงตอเจาพนักงานทองถ่ินตามมาตรา 39ทวิเม่ือผูแจงไดดําเนินการแจงแลวเจาพนักงานทองถ่ินตองออกใบรับแจงตามแบบ
ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือเปนหลักฐานการแจงใหแกผูนั้นภายในวันท่ีไดรับแจงในกรณีท่ีเจาพนักงานทองถ่ินตรวจพบ
ในภายหลังวาผูแจงไดแจงขอมูลหรือยื่นเอกสารไวไมถูกตองหรือไมครบถวนตามท่ีระบุไวในมาตรา 39ทวิใหเจาพนักงาน
ทองถ่ินมีอํานาจสั่งใหผูแจงมาดําเนินการแกไขใหถูกตองหรือครบถวนภายใน 7วันนับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งดังกลาวและ
ภายใน 120วันนับแตวันท่ีไดออกใบรับแจงตามมาตรา 39ทวิหรือนับแตวันท่ีเริ่มการรื้อถอนอาคารตามท่ีไดแจงไวถาเจา
พนักงานทองถ่ินไดตรวจพบวาการรื้อถอนอาคารท่ีไดแจงไวแผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือ
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รายการคํานวณของอาคารท่ีไดยื่นไวตามมาตรา 39ทว ิไมถูกตองตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือ
ขอบัญญัติทองถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของใหเจาพนักงานทองถ่ินมีหนังสือแจงขอทักทวงใหผู
แจงตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงรื้อถอนอาคารจาย
คาธรรมเนียมและรับใบรับ

แจง 
 

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 
2) การพิจารณา 

 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจง 

 

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 
3) การพิจารณา 

 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณารับรองการแจงและ
มีหนังสือแจงผูยื่นแจงทราบ 

 

12 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
ถอนอําเภอสวาง
แดนดินจังหวัด

สกลนคร 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการรื้อถอน

อาคาร) 
ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบการแจงรื้อ
ถอนอาคารตามท่ี
เจาพนักงาน
ทองถ่ินกําหนด
และกรอก
ขอความให
ครบถวน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

2) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบ
ข้ันตอนและสิ่ง
ปองกันวัสดุหลน
ในการรื้อถอน
อาคาร (กรณี
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

3) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดิน
ใหรื้อถอนอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

4) ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน 
(กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูแจงรื้อถอน

อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง
ของวิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

8) หนังสือยนิยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการรื้อ
ถอนพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ี
ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

9) แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ) 

 
 
 
 
 
 



6/6 
 

16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลบานถอน อําเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110  

ติดตอโทรศัพท  0-4270-4966  โทรสาร  0-4270-4967 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
 

2) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 04/09/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหนา

หนวยงาน (Reviewer) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบานถอน

อําเภอสวางแดนดินจังหวัดสกลนคร
สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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