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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป!นอันตรายต�อสุขภาพ 

หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ช่ือกระบวนงาน:การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป,นอันตรายต�อสุขภาพ 
2.หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3.ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให-บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท-องถ่ิน 
 (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4.หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5.กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข)อง: 
 1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

   2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ!วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป(นอันตรายต*อสุขภาพ
พ.ศ. 2545 
 

6.ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7.พ้ืนที่ให)บริการ: ท-องถ่ิน 
8.กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ 30 วัน 
9.ข)อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น)อยที่สุด 0  
10.ช่ืออ)างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป,น
อันตรายต�อสุขภาพ  
11.ช�องทางการให)บริการ  

สถานที่ให)บริการ  ส�วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล-อม   องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว     
โทรศัพท�. 036 - 714081    
โทรสาร. 036 - 714082   

ระยะเวลาเป;ดให)บริการ เปCดให-บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว-นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12.หลักเกณฑ> วิธีการ เงื่อนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
ผู-ใดประสงค�ขอต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป,นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ี
องค�กรปกครองส�วนท-องถ่ินกําหนดไว-ในข-อกําหนดของท-องถ่ินให-เป,นกิจการท่ีต-องควบคุมในเขตท-องถ่ินนั้น) 
จะต-องยื่นขอต�ออายุใบอนุญาตต�อเจ-าพนักงานท-องถ่ินหรือเจ-าหน-าที่ท่ีรับผิดชอบภายใน..ระบุ..... วันก�อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ  (ใบอนุญาตมีอายุ 1 ปGนับแต�วันที่ออกใบอนุญาต) เม่ือได-ยื่นคําขอพร-อมกับเสีย
ค�าธรรมเนียมแล-วให-ประกอบกิจการต�อไปได-จนกว�าเจ-าพนกังานท-องถ่ินจะมีคําสั่งไม�ต�ออายุใบอนุญาตและ
หากผู-ขอต�ออายุใบอนุญาตไม�ได-มายื่นคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อนวันใบอนุญาตสิ้นสุดแล-วต-องดําเนินการขอ
อนุญาตใหม�เสมือนเป,นผู-ขออนุญาตรายใหม� 
ทั้งนี้หากมายื่นขอต�ออายุใบอนุญาตแล-วแต�ไม�ชาํระค�าธรรมเนียมตามอัตราและระยะเวลาที่กําหนดจะต-องเสีย
ค�าปรับเพิ่มข้ึนอีกร-อยละ 20 ของจํานวนเงินที่ค-างชําระและกรณีที่ผู-ประกอบการค-างชาํระค�าธรรมเนียม
ติดต�อกันเกินกว�า 2 ครั้งเจ-าพนักงานท-องถ่ินมีอํานาจสั่งให-ผู-นั้นหยุดดําเนินการไว-ได-จนกว�าจะเสีย
ค�าธรรมเนียมและค�าปรับจนครบจํานวน 
 2. เง่ือนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว-ในข-อกําหนดของท-องถ่ิน) 
      (1) ผู-ประกอบการต-องยื่นเอกสารที่ถูกต-องและครบถ-วน 
      (2) สาํเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข-องตามประเภทกิจการที่ขออนุญาต 
      (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต-องถูกต-องตามหลักเกณฑ� 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสารครบถ-วนตามที่
ระบุไว-ในคู�มือประชาชนเรียบร-อยแล-วและแจ-งผลการพิจารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล-วเสร็จ 
 

13.ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

ผู-ขอรับใบอนุญาตยื่นคําขอ
ต�ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป,นอันตรายต�อ
สุขภาพพร-อมหลักฐานท่ี
ท-องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุร ี
 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน) 

2) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 

 

เจ-าหน-าที่ตรวจสอบความ
ถูกต-องของคําขอและความ
ครบถ-วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต-อง/ครบถ-วน

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุร ี

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

จนท. แจ-งต�อผู-ยื่นคําขอให-
แก-ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได-ในขณะนั้นให-
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให-
เจ-าหน-าที่และผู-ยื่นคําขอลง
นามไว-ในบันทึกนั้นด-วย 
 
 
 
 

 2. หากผู-ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตไม�แก-ไขคํา
ขอหรือไม�ส�งเอกสาร
เพิ่มเติมให-ครบถ-วน
ตามท่ีกําหนดในแบบ
บันทึกความบกพร�อง
ให-เจ-าหน-าท่ีส�งคืนคํา
ขอและเอกสารพร-อม
แจ-งเป,นหนังสือถึงเหตุ
แห�งการคืนด-วยและ
แจ-งสิทธิในการอุทธรณ� 
(อุทธรณ�ตามพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครองพ.ศ. 2539) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ-าหน-าที่ตรวจสถานท่ีด-าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต-องตามหลักเกณฑ�
ด-านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต-องตาม
หลักเกณฑ�ด-านสุขลักษณะ
แนะนําให-ปรับปรุงแก-ไขด-าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุร ี
 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน30 วันนับแต�
วันที่เอกสารถูกต-อง
และครบถ-วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 2535 
มาตรา 56 และพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 
- 
 

การแจ-งคําส่ังออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต

8 วัน  (1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
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ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ให-ต�ออายุใบอนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 
มีหนังสือแจ-งการอนุญาตแก�
ผู-ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ท่ีท-องถ่ินกําหนดหากพ-น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว-นแต�จะมี
เหตุหรือข-อแก-ตัวอันสมควร 
     2. กรณีไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาต 
แจ-งคําสั่งไม�อนุญาตให-ต�อ
อายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป,นอันตรายต�อ
สุขภาพแก�ผู-ขอต�ออายุ
ใบอนุญาตทราบพร-อมแจ-ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
 

หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ-า
พนักงานท-องถ่ินไม�อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยัง
ไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได-ภายใน 30 
วันนับแต�วันท่ีเอกสาร
ถูกต-องและครบถ-วนให-
แจ-งการขยายเวลาให-ผู-
ขออนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว�าจะพิจารณา
แล-วเสร็จพร-อมสําเนา
แจ-งสํานักก.พ.ร. 
ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาตต�ออายุ
ใบอนุญาต) 
แจ-งให-ผู-ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท-องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป,น
อันตรายต�อสุขภาพที่มี
ข-อกําหนดของท-องถ่ิน)  
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุร ี
 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต-องเสียค�าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร-อยละ 20 
ของจํานวนเงินท่ีค-าง
ชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14.งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ-าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 
 
 
 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป,นผู-มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามท่ีราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช�าหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใช-ประโยชน�
สถานที่ที่ใช-
ประกอบกิจการ
ในแต�ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
ในแต�ละประเภท
กิจการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว�าด-วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว�า
อาคารดังกล�าว
สามารถใช-
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได- 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
ในแต�ละประเภท
กิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข-องในแต�
ละประเภท
กิจการเช�น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
ในแต�ละประเภท
กิจการ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน�านน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546 
เป,นต-น 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให-มีการ
ประเมินผล
กระทบเช�น
รายงานการ
วิเคราะห�
ผลกระทบ
สิ่งแวดล-อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบต�อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
ในแต�ละประเภท
กิจการ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด-าน
สิ่งแวดล-อม (ใน
แต�ละประเภท
กิจการที่กําหนด) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
ในแต�ละประเภท
กิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
และหลักฐาน
แสดงว�าผ�านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการ
ส�วนท-องถ่ิน
ประกาศกําหนด
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวข-องกับ
อาหาร) 

ในแต�ละประเภท
กิจการ) 

 

16.ค�าธรรมเนียม 
1) อัตราค�าธรรมเนียมต�ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการทีเ่ป!นอันตรายต�อสุขภาพฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปI 

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
หมายเหตุ (ระบุตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
 

 

17.ช�องทางการร)องเรียน ส�วนสาธารณสุขและส่ิงแวดล-อม องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 
  1) ช�องทางการร)องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร-องเรียนด-วยตนเอง 
6. ตู-รับฟaงความคิดเห็น (องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว) 

 

18.ตัวอย�างแบบฟอร>ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
   1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร!มเป(นไปตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
 

19. หมายเหต ุ
 

 

วันที่พิมพ> 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน-าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 

 



9/10 
 

 

 



10/10 
 

 

 
 
 



1/5 
 

คู�มือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก�อสร�างดัดแปลงหรือเคลื่อนย�ายอาคารตามมาตรา 32 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : กองช�าง องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบรับรองการก�อสร&างดัดแปลงหรือเคลื่อนย&ายอาคารตามมาตรา 32 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให&บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท&องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง : 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสาํคัญด&านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ : ท&องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข&อบัญญัติ

ท&องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ  15 วัน 

9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน  0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การขอใบรับรองการก�อสร&างดัดแปลงหรือเคลื่อนย&ายอาคารตามมาตรา 32 16:32  
11. ช�องทางการให�บริการ  
   1) สถานที่ให�บริการ 

องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว / ติดต�อด&วยตนเอง ณ หน�วยงาน   
โทร : 036 - 714081 
ระยะเวลาเป<ดให�บริการ  
เปBดให&บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว&นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ -   

 
12. หลักเกณฑ? วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  เม่ือผู&ได&รับใบอนุญาตให&ก�อสร&างดัดแปลงหรือเคลื่อนย&ายอาคารประเภทควบคุมการใช&หรือผู&แจ&งตามมาตรา  39 ทวิ
กระทําการดังกล�าวเสร็จแล&วให&แจ&งเปFนหนังสือให&เจ&าพนักงานท&องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจ&าพนักงานท&องถ่ินกําหนดเพื่อทํา
การตรวจสอบการก�อสร&างดัดแปลงหรือเคลื่อนย&ายอาคารน้ันให&แล&วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต�วันท่ีได&รับแจ&งถ&าเจ&า
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พนักงานท&องถ่ินได&ทําการตรวจสอบแล&วเห็นว�าการก�อสร&างดัดแปลงหรือเคลื่อนย&ายอาคารน้ันเปFนไปโดยถูกต&องตามท่ีได&รับ
ใบอนุญาตหรือที่ได&แจ&งไว&ตามมาตรา 39 ทวิแล&วก็ให&ออกใบรับรองให&แก�ผู&ได&รับใบอนุญาตหรือผู&แจ&งตามมาตรา 39 ทวิ
เพื่อให&มีการใช&อาคารนั้นตามท่ีได&รับใบอนุญาตหรือที่ได&แจ&งไว&ตามมาตรา 39 ทวิได& 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ&งและเสียค�าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก�อสร&างดัดแปลง
หรือเคล่ือนย&าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) การพิจารณา 
 

เจ&าพนักงานท&องถ่ิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก�อสร&างดัดแปลง
หรือเคล่ือนย&าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) การพิจารณา 
 

เจ&าพนักงานท&องถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก�อสร&างแล&วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ&งให&ผู&ขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท&องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอใบ 
รับรองการก�อสร&าง
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย&ายอาคาร
ตามมาตรา 32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหต ุ

1) แบบคําขอ
ใบรับรองการ
ก�อสร&างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย&ายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาต
ก�อสร&างอาคาร
เดิมที่ได&รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ&ง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ&าของอาคาร 
(กรณีผู&
ครอบครอง
อาคารเปFนผู&ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร หมายเหต ุ

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปล่ียน
การใช&อาคาร 
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช&ได&รับ
ใบรับรองหรือ
ได&รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช&
อาคารมาแล&ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรอง
ของผู&ควบคุมงาน
รับรองว�าได&
ควบคุมงาน
เปFนไปโดยถูกต&อง
ตามที่ได&รับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปGนไปตามหลักเกณฑ?ของกฎกระทรวงฉบบัที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค�าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหตุ  
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร&องเรียนด&วยตนเอง 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอร?ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ? 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน&าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป นอันตรายต�อสุขภาพ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป,นอันตรายต�อสุขภาพ 
2. หน�วยงานเจ)าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให-บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท-องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข)อง: 
    1) พ.ร.บ. การสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และท่ีแก�ไขเพิ่มเติมพ.ศ. 2550 

 

    2) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ!วิธีการและมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป(นอันตรายต*อสุขภาพ
พ.ศ. 2545 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให)บริการ: ท-องถ่ิน  
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ 30  วัน 
9. ข)อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน  0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น)อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ)างอิงของคู�มือประชาชน การขอใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป,นอันตรายต�อสุขภาพ  
11. ช�องทางการให)บริการ  

1) สถานที่ให
บริการ องค!การบริหารส*วนตําบลชําผักแพว / ติดต*อด�วยตนเอง ณ หน*วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป/ดให�บริการวันจันทร!ถึงวันศุกร! (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต*เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ)ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. หลักเกณฑ�วิธีการ 
ผู-ใดประสงค�ขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป,นอันตรายต�อสุขภาพในแต�ละประเภทกิจการ (ตามท่ีองค�กรปกครอง
ส�วนท-องถ่ินกําหนดไว-ในข-อกําหนดของท-องถ่ินให-เป,นกิจการท่ีต-องควบคุมในเขตท-องถ่ินน้ัน) ต-องยื่นขออนุญาตต�อ
เจ-าพนักงานท-องถ่ินหรือพนักงานเจ-าหน-าท่ีที่รับผิดชอบโดยยื่นคําขอตามแบบฟอร�มท่ีกฎหมายกําหนดพร-อมท้ัง
เอกสารประกอบการขออนุญาตตามข-อกําหนดของท-องถ่ินณกลุ�ม/กอง/ฝFายท่ีรับผิดชอบ (ระบุ) 



2/8 
 

  2. เงื่อนไขในการยื่นคําขอ (ตามที่ระบุไว-ในข-อกําหนดของท-องถ่ิน) 
   (1) ผู-ประกอบการต-องยื่นเอกสารท่ีถูกต-องและครบถ-วน 
   (2) สําเนาใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข-องตามประเภทกิจการท่ีขออนุญาต 
   (3) สภาพสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการแต�ละประเภทกิจการต-องถูกต-องตามหลักเกณฑ� 
   (4) ......ระบุเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ�วิธีการและเงื่อนไขการขอและการออกใบอนุญาตและตามแบบที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินกําหนดไว-ในข-อกําหนดของท-องถ่ิน.... 
 
หมายเหตุ: ข้ันตอนการดําเนนิงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ-าหน-าท่ีได-รับเอกสารครบถ-วนตามที่ระบไุว-
ในคู�มือประชาชนเรียบร-อยแล-วและแจ-งผลการพจิารณาภายใน 7 วันนับแต�วันพิจารณาแล-วเสร็จ 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู-ขอรับใบอนุญาตยื่นคํา
ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป,นอันตรายต�อ
สุขภาพ (แต�ละประเภท
กิจการ) พร-อมหลักฐานที่
ท-องถ่ินกําหนด 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชําผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
) 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ-าหน-าที่ตรวจสอบความ
ถูกต-องของคําขอและความ
ครบถ-วนของเอกสาร
หลักฐานทันที 
กรณีไม�ถูกต-อง/ครบถ-วน
เจ-าหน-าที่แจ-งต�อผู-ยื่นคํา
ขอให-แก-ไข/เพิ่มเติมเพื่อ
ดําเนินการหากไม�สามารถ
ดําเนินการได-ในขณะน้ันให-
จัดทําบันทึกความบกพร�อง
และรายการเอกสารหรือ
หลักฐานยื่นเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดโดยให-
เจ-าหน-าที่และผู-ยื่นคําขอลง

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชําผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. หากผู-ขอ
ใบอนุญาตไม�แก-ไข
คําขอหรือไม�ส�ง
เอกสารเพิ่มเติมให-
ครบถ-วนตามที่
กําหนดในแบบ
บันทึกความ
บกพร�องให-
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

นามไว-ในบันทึกนั้นด-วย 
 
 

เจ-าหน-าท่ีส�งคืนคํา
ขอและเอกสาร
พร-อมแจ-งเป,น
หนังสือถึงเหตุแห�ง
การคืนด-วยและแจ-ง
สิทธิในการอุทธรณ� 
(อุทธรณ�ตามพ.ร.บ. 
วิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองพ.ศ. 
2539) 
) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ-าหน-าที่ตรวจสถานที่ด-าน
สุขลักษณะ 
กรณีถูกต-องตามหลักเกณฑ�
ด-านสุขลักษณะเสนอ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
กรณีไม�ถูกต-องตาม
หลักเกณฑ�ด-านสุขลักษณะ
แนะนําให-ปรับปรุงแก-ไขด-าน
สุขลักษณะ 
 
 

20 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชําผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. กฎหมายกําหนด
ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต-องและ
ครบถ-วน 
(ตามพ.ร.บ. การ
สาธารณสุขพ.ศ. 
2535 มาตรา 56 
และพ.ร.บ. วิธี
ปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2557) 

4) 
- 
 

การแจ-งคําสั่งออก
ใบอนุญาต/คําสั่งไม�อนุญาต 
    1. กรณีอนุญาต 

8 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชําผัก
แพว อําเภอแก�ง

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให)บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

มีหนังสือแจ-งการอนุญาตแก�
ผู-ขออนุญาตทราบเพื่อมารับ
ใบอนุญาตภายในระยะเวลา
ที่ท-องถ่ินกําหนดหากพ-น
กําหนดถือว�าไม�ประสงค�จะ
รับใบอนุญาตเว-นแต�จะมีเหตุ
หรือข-อแก-ตัวอันสมควร 
    2. กรณีไม�อนุญาต 
แจ-งคําสั่งไม�ออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการท่ีเป,น
อันตรายต�อสุขภาพ (ในแต�
ละประเภทกิจการ) แก�ผู-ขอ
อนุญาตทราบพร-อมแจ-งสิทธิ
ในการอุทธรณ� 
 
 

คอย จังหวัด
สระบุรี 

รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. ในกรณีที่เจ-า
พนักงานท-องถ่ินไม�
อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม�อาจมีคําสั่ง
ไม�อนุญาตได-ภายใน 
30 วันนับแต�วันท่ี
เอกสารถูกต-องและ
ครบถ-วนให-แจ-งการ
ขยายเวลาให-ผู-ขอ
อนุญาตทราบทุก 7 
วันจนกว�าจะ
พิจารณาแล-วเสร็จ
พร-อมสําเนาแจ-ง
สํานักก.พ.ร. ทราบ) 

5) 

- 
 

ชําระค�าธรรมเนียม (กรณีมี
คําสั่งอนุญาต) 
แจ-งให-ผู-ขออนุญาตมาชําระ
ค�าธรรมเนียมตามอัตราและ
ระยะเวลาที่ท-องถ่ินกําหนด 
(ตามประเภทกิจการท่ีเป,น
อันตรายต�อสุขภาพที่มี
ข-อกําหนดของท-องถ่ิน)  
 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชําผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(1. ระยะเวลา
ให-บริการส�วนงาน/
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ 
ให-ระบุไปตามบริบท
ของท-องถ่ิน 
2. กรณีไม�ชําระตาม
ระยะเวลาที่กําหนด
จะต-องเสียค�าปรับ
เพิ่มข้ึนอีกร-อยละ 
20 ของจํานวนเงินที่
ค-างชําระ) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 30 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บ-าน 

- 0 1 ฉบับ - 

3) 

หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

4) 

ใบมอบอํานาจ 
(ในกรณีท่ีมีการ
มอบอํานาจ) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

หลักฐานที่แสดง
การเป,นผู-มี

อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาเอกสาร
สิทธิ์หรือสัญญา
เช�าหรือสิทธิอ่ืนใด
ตามกฎหมายใน
การใช-ประโยชน�
สถานที่ท่ีใช-
ประกอบกิจการ
ในแต�ละประเภท
กิจการ 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

2) 

หลักฐานการ
อนุญาตตาม
กฎหมายว�าด-วย
การควบคุม
อาคารที่แสดงว�า
อาคารดังกล�าว
สามารถใช-
ประกอบกิจการ
ตามที่ขออนุญาต
ได- 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ตามกฎหมายอ่ืน
ที่เก่ียวข-องในแต�
ละประเภท
กิจการเช�น
ใบอนุญาตตาม
พ.ร.บ. โรงงาน
พ.ศ. 2535  
พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
พ.ร.บ. โรงแรม
พ.ศ. 2547 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู)
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

พ.ร.บ. การ
เดินเรือในน�านน้ํา
ไทยพ.ศ. 2546 
เป,นต-น 

4) 

เอกสารหรือ
หลักฐานเฉพาะ
กิจการที่กฎหมาย
กําหนดให-มีการ
ประเมินผล
กระทบเช�น
รายงานการ
วิเคราะห�
ผลกระทบ
สิ่งแวดล-อม (EIA) 
รายงานการ
ประเมินผล
กระทบต�อ
สุขภาพ (HIA) 

- 0 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

5) 

ผลการตรวจวัด
คุณภาพด-าน
สิ่งแวดล-อม (ใน
แต�ละประเภท
กิจการที่กําหนด) 

- 1 1 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 

6) 

ใบรับรองแพทย�
และหลักฐาน
แสดงว�าผ�านการ
อบรมเรื่อง
สุขาภิบาลอาหาร 
(กรณียื่นขอ
อนุญาตกิจการท่ี
เก่ียวข-องกับ
อาหาร) 

- 1 0 ฉบับ (เอกสารและ
หลักฐานอ่ืนๆ
ตามที่ราชการส�วน
ท-องถ่ินประกาศ
กําหนดในแต�ละ
ประเภทกิจการ) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
  1) อัตราค�าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป นอันตรายต�อสุขภาพฉบับละไม�เกิน 10,000 บาทต�อปH  

(คิดตามประเภทและขนาดของกิจการ) 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (ระบุตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
 

17. ช�องทางการร)องเรียน 
  1) ช�องทางการร)องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร-องเรียนด-วยตนเอง 
 

2) ช�องทางการร)องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ
(เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู-ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
    1) แบบคําขอรับใบอนุญาต/ต�ออายุใบอนุญาต 

(เอกสาร/แบบฟอร!มเป(นไปตามข�อกําหนดของท�องถ่ิน) 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน-าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว  

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู�ควบคุมงาน 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอเปลี่ยนผู+ควบคุมงาน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 
  1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด+านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท+องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงข+อบัญญัติ

ท+องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอเปลี่ยนผู+ควบคุมงาน 21/05/2558 16:59  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการ องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีผู+ได+รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู+ควบคุมงานที่ได+แจ+งชื่อไว+หรือผู+ควบคุมงานจะบอกเลิกการเปEนผู+ควบคุมงานให+มี
หนังสือแจ+งให+เจ+าพนักงานท+องถ่ินทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู+ควบคุมงานผู+ได+รับใบอนุญาตต+องระงับการดําเนินการตามที่
ได+รับอนุญาตไว+ก�อนจนกว�าจะได+มีหนังสือแจ+งชื่อและส�งหนังสือแสดงความยินยอมของผู+ควบคุมงานคนใหม�ให+แก�เจ+า
พนักงานท+องถ่ินแล+ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอเปลี่ยนผู+ควบคุมงาน
พร+อมเอกสาร 

 

1 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู+ควบคุม
งาน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ+าพนักงานท+องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู+
ควบคุมงาน 

 

2 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู+ควบคุม
งาน) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ+าพนักงานท+องถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตว�าถึงข้ันตอน
ใดและแจ+งให+ผู+ขอเปลี่ยนผู+
ควบคุมงานทราบ (น.1) 

 

2 วัน - (องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู+ควบคุม
งาน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

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

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

สําเนาหนังสือท่ีได+
แจ+งให+ผู+ควบคุม
งานคนเดิมทราบ
ว�าได+บอกเลิกมิให+
เปEนผู+ควบคุมงาน
แล+วพร+อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผู+ควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู+ได+รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ+งบอกเลิกผู+
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ+งชื่อผู+
ควบคุมงานคน
ใหม�) 

2) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู+ควบคุมงานคน
ใหม�ตามมาตรา 
30            
วรรคสอง (แบ
บน. 8) 

- 1 0 ชุด (กรณีผู+ได+รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ+งบอกเลิกผู+
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ+งชื่อผู+
ควบคุมงานคน
ใหม�) 

3) 

สําเนาใบอนุญาต
ก�อสร+างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย+ายอาคาร
แล+วแต�กรณี 

- 0 1 ชุด (กรณีผู+ได+รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ+งบอกเลิกผู+
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ+งชื่อผู+
ควบคุมงานคน
ใหม�) 

4) 

สําเนาหนังสือแจ+ง
การบอกเลิกผู+
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู+ควบคุมงาน
คนเดิมได+แจ+งบอก
เลิกการเปEนผู+
ควบคุมงานไว+แล+ว
และผู+ได+รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ+งประสงค�
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

จะแจ+งชื่อผู+ควบคุม
งานคนใหม�ให+เจ+า
พนักงานท+องถ่ิน
ทราบ) 

 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
  1) หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร+องเรียนด+วยตนเอง 
 

18. ตัวอย�างแบบฟอร<ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ< 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน+าหน�วยงาน 

(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว  
อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห�ผู�ป�วยเอดส� 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอรับการสงเคราะห�ผู*ป,วยเอดส� 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ : รับแจ*ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด�วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินพ.ศ. 2548 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท*องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯล   -  วนั 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน   -  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด   -  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด   -  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน] การขอรับการสงเคราะห�ผู*ป,วยเอดส�     
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการ องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป)ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
               ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด*วยการจ�ายเงินสงเคราะห�เพื่อการยังชีพขององค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน      
พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดให*ผู*ป,วยเอดส�ที่มีคุณสมบัติครบถ*วนตามระเบียบฯและมีความประสงค�จะขอรับการสงเคราะห�ให*ยื่นคํา
ขอต�อผู*บริหารท*องถ่ินท่ีตนมีผู*ลําเนาอยู�กรณีไม�สามารถเดินทางมายื่นคําขอรับการสงเคราะห�ด*วยตนเองได*จะมอบอํานาจให*
ผู*อุปการะมาดาํเนินการก็ได* 
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 หลักเกณฑ� 
ผู*มีสิทธิจะได*รับเงินสงเคราะห�ต*องเปGนผู*มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต*องห*ามดังต�อไปนี้ 
          1. เปGนผู*ป,วยเอดส�ที่แพทย�ได*รับรองและทําการวินิจฉัยแล*ว 
          2. มีภูมิลําเนาอยู�ในเขตพื้นท่ีองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
          3. มีรายได*ไม�เพียงพอแก�การยังชีพหรือถูกทอดทิ้งหรือขาดผู*อุปการะเลี้ยงดูหรือไม�สามารถประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได*ในการขอรับการสงเคราะห�ผู*ป,วยเอดส�ผู*ป,วยเอดส�ที่ได*รับความเดือดร*อนกว�าหรือผู*ที่มีปKญหาซํ้าซ*อนหรือผู*ที่อยู�
อาศัยอยู�ในพื้นที่ห�างไกลทุรกันดารยากต�อการเข*าถึงบริการของรัฐเปGนผู*ได*รับการพิจารณาก�อน 
 
 วิธีการ 
          1. ผู*ป,วยเอดส�ยื่นคําขอตามแบบพร*อมเอกสารหลักฐานต�อองค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินณที่ทําการองค�กรปกครอง
ส�วนท*องถ่ินด*วยตนเองหรือมอบอํานาจให*ผู*อุปการะมาดาํเนินการก็ได* 
          2. ผู*ป,วยเอดส�รับการตรวจสภาพความเปGนอยู�คุณสมบัติว�าสมควรได*รับการสงเคราะห�หรือไม�โดยพิจารณาจากความ
เดือดร*อนเปGนผู*ท่ีมีปKญหาซํ้าซ*อนหรือเปGนผู*ท่ีอยู�อาศัยอยู�ในพื้นที่ห�างไกลทุรกันดารยากต�อการเข*าถึงบริการของรัฐ 
         3.กรณีผู*ป,วยเอดส�ที่ได*รับเบี้ยยังชีพย*ายที่อยู�ถือว�าขาดคุณสมบัติตามนัยแห�งระเบียบต*องไปยื่นความประสงค�ต�อ
องค�กรปกครองส�วนท*องถ่ินแห�งใหม�ที่ตนย*ายไปเพื่อพิจารณาใหม� 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ผู*ที่ประสงค�จะขอรับการ
สงเคราะห�หรือผู*รับมอบ
อํานาจยื่นคําขอพร*อมเอกสาร
หลักฐานและเจ*าหน*าที่
ตรวจสอบคําร*องขอ
ลงทะเบียนและเอกสาร
หลักฐานประกอบ 

45 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : 45 
นาที  
 

2) 

การพิจารณา 
 

ออกใบนัดหมายตรวจสภาพ
ความเปGนอยู�และคุณสมบัติ 
 

15 นาที องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา :  
15 นาที  
 

3) 

การพิจารณา 
 

ตรวจสภาพความเปGนอยู�และ
คุณสมบัติของผู*ท่ีประสงค�รับ
การสงเคราะห� 
 

3 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ไม�
เกิน 3 วันนับจาก
ได*รับคําขอ  
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / หน�วยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

การพิจารณา 
 

จัดทําทะเบียนประวัติพร*อม
เอกสารหลักฐานประกอบ
ความเห็นเพื่อเสนอผู*บริหาร
พิจารณา 
 

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ไม�
เกิน 2 วันนับจาก
การออกตรวจ
สภาพความเปGนอยู�  
 

5) 

การพิจารณา 
 

พิจารณาอนุมัติ 
 

7 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(1. ระยะเวลา : ไม�
เกิน 7 วันนับแต�
วันที่ยื่นคําขอ  
2. กรณีมี
ข*อขัดข*องเก่ียวกับ
การพิจารณาได*แก�
สภาพความเปGนอยู�
คุณสมบัติหรือ
ข*อจํากัดด*าน
งบประมาณจะแจ*ง
เหตุขัดข*องท่ีไม�
สามารถให*การ
สงเคราะห�ให*ผู*ขอ
ทราบไม�เกิน
ระยะเวลาที่
กําหนด 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 13 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนที่ออกให*โดย
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูป
ถ�ายพร*อมสําเนา 

- 1 1 ชุด - 

2) 
ทะเบียนบ*านพร*อม
สําเนา 

- 1 1 ชุด - 

3) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อมสําเนา 
(กรณีท่ีผู*ขอรับเงินเบี้ยยัง
ชีพผู*ประสงค�ขอรับเงิน
เบ้ียยังชีพผู*สูงอายุ
ประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุผ�านธนาคาร) 

- 1 1 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบอํานาจ 
(กรณีมอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน)  

- 1 0 ฉบับ - 
 
 
 
 
 

5) 

บัตรประจําตัวประชาชน
หรือบัตรอ่ืนที่ออกให*โดย
หน�วยงานของรัฐท่ีมีรูป
ถ�ายพร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ (กรณี
มอบอํานาจให*
ดําเนินการแทน) 

- 1 1 ชุด - 

6) 

สมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคารพร*อมสําเนาของ
ผู*รับมอบอํานาจ (กรณีท่ี
ผู*ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู*
ประสงค�ขอรับเงินเบ้ียยัง
ชีพผู*สูงอายุประสงค�

- 1 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ขอรับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู*สูงอายุผ�านธนาคารของ
ผู*รับมอบอํานาจ) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม�พบเอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

16. ค�าธรรมเนียม 

ไม�มีข�อมูลค�าธรรมเนียม 
 

17. ช�องทางการร�องเรียน  องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 
หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ที่ 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

  
18. ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ� 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล*ว 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก�อสร�างอาคารตามมาตรา 21 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก�อสร)างอาคารตามมาตรา 21 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให)บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท)องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด)านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท)องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 , 
กฏกระทรวงข)อบัญญัติท)องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การขออนุญาตก�อสร)างอาคารตามมาตรา 21  องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�าง  องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
โทรศัพท�  : 036 - 714081 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู)ใดจะก�อสร)างอาคารต)องได)รับใบอนุญาตจากเจ)าพนักงานท)องถ่ินโดยเจ)าพนักงานท)องถ่ินต)องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ)งคําสั่งไม�อนุญาตพร)อมด)วยเหตุผลให)ผู)ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต�วันท่ีได)รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปCนที่เจ)าพนักงานท)องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได)ภายในกําหนดเวลาให)
ขยายเวลาออกไปได)อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต)องมีหนังสือแจ)งการขยายเวลาและเหตุจําเปCนแต�ละคราวให)ผู)
ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได)ขยายเวลาไว)นั้นแล)วแต�กรณี 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตก�อสร)าง
อาคารพร)อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก�อสร)าง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ)าพนักงานท)องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหารส�วน

ตําบลชาํผักแพว 

อําเภอแก�งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก�อสร)าง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ)าพนักงานท)องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช)
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด)วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก�อสร)างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข)องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน องค�การบริหารส�วน

ตําบลชาํผักแพว 

อําเภอแก�งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก�อสร)าง
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ)าพนักงานท)องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ)งให)ผู)ขอมารับ
ใบอนุญาตก�อสร)างอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท)องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก�อสร)าง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตก�อสร)าง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต)นฉบับทุก
หน)าพร)อม
เจ)าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน)ากรณีผู)ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ)าของท่ีดินต)อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ)าของที่ดิน
ให)ก�อสร)างอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตให)ใช)
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให)ใช)
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) 
พร)อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท)าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต)องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปI๓๐บาท
พร)อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ)านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู)มอบและ
ผู)รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ)านของผู)มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู)รับมอบอํานาจ
เจ)าของท่ีดิน 
(กรณีเจ)าของที่ดิน
เปCนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมให) - 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ชิดเขตที่ดินต�าง
เจ)าของ (กรณี
ก�อสร)างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

ของผู)ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู)ออกแบบพร)อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู)ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู)ออกแบบพร)อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร)อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

10) 

รายการคํานวณ
โครงสร)างแผ�นปก
ระบุชื่อเจ)าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก�อสร)าง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู�
ของวิศวกรผู)
คํานวณพร)อมลง
นามทุกแผ�น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก�อสร)างด)วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปCนส�วนใหญ�) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู�
ในบริเวณที่ต)องมี
การคํานวณให)
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ�นดินไหว
ได)ตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต)านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารใน
การต)านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ�นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต)อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร)าง 

11) 

กรณีใช)หน�วยแรง
เกินกว�าค�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช�นใช)ค�า fc > 
65 ksc. หรือค�า 
fc’> 173.3 ksc. 
ให)แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได)วิศวกรผู)
คํานวณและผู)ขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารที่เข)า - 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ข�ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต)องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ)ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ)มเหล็ก
ไม�น)อยกว�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได)
ประกอบการขอ
อนุญาต 

ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยินยอม
เปCนผู)ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู)
ควบคุมการ
ก�อสร)างพร)อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู)ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปLตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต)องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอม
เปCนผู)ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู)
ควบคุมการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู)ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ก�อสร)างพร)อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต)องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

15) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบไฟฟVา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบปVองกัน

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เพลิงไหม) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบบําบัดน้าํ
เสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู)ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู)ออกแบบ
ระบบลิฟต� 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต)องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปCนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลหนองโพ 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

2) ช�องทางการร�องเรียนร)องเรียนต�อผู)ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุ(ผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร<ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

– แบบคําขออนุญาตก�อสร)างอาคาร 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ< 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล)ว 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื่อนย+ายอาคาร 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให+บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท+องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด+านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท+องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
กฏกระทรวงข+อบัญญัติท+องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย+ายอาคารองค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�าง  องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว  โทรศัพท�  : 036-714081 / ติดต�อด�วยตนเอง ณ  
หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต�เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู+ใดจะเคลื่อนย+ายอาคารต+องได+รับใบอนุญาตจากเจ+าพนักงานท+องถ่ินโดยเจ+าพนักงานท+องถ่ินต+องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ+งคําสั่งไม�อนุญาตพร+อมด+วยเหตุผลให+ผู+ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต�วันท่ีได+รับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปBนที่เจ+าพนักงานท+องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได+ภายในกําหนดเวลาให+
ขยายเวลาออกไปได+อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต+องมีหนังสือแจ+งการขยายเวลาและเหตุจําเปBนแต�ละคราวให+ผู+
ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได+ขยายเวลาไว+นั้นแล+วแต�กรณี 



2/7 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย+าย
อาคารพร+อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 
 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย+าย
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ+าพนักงานท+องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 
 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย+าย
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ+าพนักงานท+องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช+
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด+วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก�อสร+างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข+องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 
 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย+าย
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ+าพนักงานท+องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ+งให+ผู+ขอมารับ
ใบอนุญาตเคลื่อนย+ายอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 
 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท+องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเคลื่อนย+าย
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
คําขออนุญาต
เคลื่อนย+ายอาคาร 
(แบบข. 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส. 3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต+นฉบับทุก
หน+าพร+อม
เจ+าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน+ากรณีผู+ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ+าของท่ีดินต+อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ+าของที่ดิน
ให+เคลื่อนย+าย
อาคารไปไว+ใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต+องมี
หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อํานาจติดอากร
แสตมปH 30 บาท
พร+อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ+านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู+มอบและ
ผู+รับมอบอํานาจ 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจ+าของ
ที่ดิน (กรณีผู+ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ+าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
ของผู+มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคลผู+รับมอบ
อํานาจเจ+าของ
ที่ดิน (กรณีนิติ
บุคคลเปBนเจ+าของ
ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู+ออกแบบพร+อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู+ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปBนอาคารมี

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู+ออกแบบพร+อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู+ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปBนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ
โครงสร+างพร+อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู+ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู+ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปBนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท

- 1 0 ชุด - 



6/7 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

11) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู+ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปBนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโพ 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

2) ช�องทางการร�องเรียนร+องเรียนต�อผู+ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย�างแบบฟอร<ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

แบบ ข.2  คําขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ< 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร�คู�มือบนเว็บไซต�แล+ว 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตฆ�าสัตว� ในโรงฆ�าสัตว� 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง: กระทรวงเกษตรและสหกรณ� 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตฆ�าสัตว� ในโรงฆ�าสัตว� 
2. หน�วยงานเจ&าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให-บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท-องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให&อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข&อง: 
  1) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�และจาํหน�ายเน้ือสัตว� 

พ.ศ. 2535 
  2) กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�และจาํหน�ายเน้ือสัตว� 

พ.ศ. 2535 
  3) พ.ร.บ.  ควบคุมการฆ�าสัตว�และจาํหน�ายเนื้อสัตว� พ.ศ. 2535 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให&บริการ: ท-องถ่ิน  
8. กฎหมายข&อบังคับ/ข&อตกลงที่กําหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข&อกําหนด ฯลฯ  0 วันทําการ  
9. ข&อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น&อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ&างอิงของคู�มือประชาชน การขออนุญาตฆ�าสัตว� ในโรงฆ�าสัตว�  
11. ช�องทางการให&บริการ  

1) สถานที่ให
บริการ องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว / ติดต�อด*วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป-ดให*บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว*นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข(ถ&ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู-ประสงค�จะฆ�าสัตว�ให-ยื่นแบบ ฆจส.4 (กรณีสัตว�พาหนะต-องแนบตั๋วพิมพ�รูปพรรณ) ก�อนการฆ�าสัตว� พร-อมเสีย
ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว� โรงพักสัตว� และอากรการฆ�าสัตว�ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4) (พ.ศ. 2536) และ
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 6) (พ.ศ. 2552) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ�าสัตว�และจาํหน�ายเนื้อสัตว� พ.ศ. 2535 
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เงื่อนไข 
1.  กรณีคําขอหรือเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไม�ครบถ-วนหรือไม�ถูกต-องและไม�อาจแก-ไขเพิ่มเติมได-ในขณะนั้น ผู-
รับคําขอและผู-ยื่นคําขอจะต-องลงนามบันทึกความบกพร�องและรายการเอกสารหลักฐานร�วมกันพร-อมกําหนดระยะเวลาให-ผู-
ยื่นคําขอดําเนินการแก-ไขเพิ่มเติม หากผู-ยื่นคําขอไม�ดําเนินการแก-ไขเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว�าผู-ยื่นคําขอไม�
ประสงค�จะยื่นคําขอ 
2.  ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต�เจ-าหน-าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ-วนถูกต-องตามท่ีระบุไว-ใน
คู�มือประชาชนเรียบร-อยแล-ว 
3.  สาํเนาเอกสารต-องลงนามรับรองสําเนาถูกต-องทุกฉบับ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

1.ผู-ขออนุญาตยื่นคําขอ 
(ฆจส.4) พร-อมเอกสาร
หลักฐานต�อเจ-าหน-าท่ี 
2.เจ-าหน-าท่ีตรวจสอบความ
ถูกต-องครบถ-วนของคําขอ
และเอกสารประกอบคําขอ 
 
 

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

1.เจ-าหน-าท่ีพิจารณาจัดเก็บ
อากรการฆ�าสัตว� 
ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว� 
และค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว� 
แล-วแต�กรณี 
2.พนักงานตรวจโรคสัตว�
ตรวจรับรองคุณภาพซาก ณ 
โรงฆ�าสัตว� 
3.เจ-าหน-าท่ีออกหนังสือตอบ
รับแจ-งการฆ�าสัตว�ประเภท
ต�างๆ เปJนหลักฐานการรับ
แจ-งการฆ�าสัตว� 
 
 

5 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให&บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

ผู-มีอํานาจลงนามหนังสือ
ตอบรับแจ-งการฆ�าสัตว� 
 

1 ชั่วโมง องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 ชั่วโมง 
 

14. งานบริการน้ี ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล&ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม�พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู&
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

ตั๋วรูปพรรณ
สําหรับสัตว�
พาหนะ 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีสัตว�
พาหนะต-องแนบ
ตั๋วพิมพ�รูปพรรณ 
ออกโดยองค�การ
บริหารส�วนตําบล/
เทศบาล) 

 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) อากรการฆ�าสัตว� (โค) 

 ค�าธรรมเนียม 12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
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2) อากรการฆ�าสัตว� (กระบือ) 
 ค�าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

3) อากรการฆ�าสัตว� (สุกร) 
 ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

4) อากรการฆ�าสัตว� (สุกรที่มีนํ้าหนักต่ํากว�า 22.5 กิโลกรัม) 
 ค�าธรรมเนียม 5 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

5) อากรการฆ�าสัตว� (แพะหรือแกะ) 
 ค�าธรรมเนียม 4 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 
 

6) ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว� (โค) 
 ค�าธรรมเนียม 12 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

7) ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว� (กระบือ) 
 ค�าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

8) ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว�(สุกร) 
 ค�าธรรมเนียม 15 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

9) ค�าธรรมเนียมโรงฆ�าสัตว� (แพะหรือแกะ) 
 ค�าธรรมเนียม 4 บาท 
หมายเหตุ -   
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10) ค�าธรรมเนียมโรงพักสัตว� (โค กระบือ สุกร แพะ หรือแกะ) 
 ค�าธรรมเนียม 3 บาท 
หมายเหตุ (ราคาต�อตัว)   
 

17. ช�องทางการร&องเรียน 
  1) ช�องทางการร&องเรียน องค�การบริหารส�วนตําบลโนนสมบูรณ�  ตําบลโนนสมบูรณ�  อําเภอบ-านแฮด  จังหวัด

ขอนแก�น  40110  โทร.043-267035-6 
หมายเหตุ  
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร*องเรียนด*วยตนเอง 
6.  ตู*รับฟUงความคิดเห็น (ต้ังอยู� ณ องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว)   
 

  2) ช�องทางการร&องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู* ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ� 21/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน-าหน�วยงาน 
(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หน�วยงานเจ%าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให,บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท,องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให%อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข%อง: 
  1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด,านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให%บริการ: ท,องถ่ิน  
8. กฎหมายข%อบังคับ/ข%อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข,อบัญญัติ

ท,องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข%อกําหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ข%อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น%อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ%างอิงของคู�มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  
11. ช�องทางการให%บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�าง  องค�การบริหารส�วนตําบลขําผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป$ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ%ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู,ใดจะดัดแปลงอาคารต,องได,รับใบอนุญาตจากเจ,าพนักงานท,องถ่ินโดยเจ,าพนักงานท,องถ่ินต,องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ,งคําสั่งไม�อนุญาตพร,อมด,วยเหตุผลให,ผู,ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต�วันท่ีได,รับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปBนที่เจ,าพนักงานท,องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�อนุญาตได,ภายในกําหนดเวลาให,
ขยายเวลาออกไปได,อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต,องมีหนังสือแจ,งการขยายเวลาและเหตุจําเปBนแต�ละคราวให,ผู,
ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ได,ขยายเวลาไว,นั้นแล,วแต�กรณี 
 



2/11 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให%บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค�ดัดแปลง
อาคารพร,อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท,องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ,าพนักงานท,องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท,องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ,าพนักงานท,องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช,
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด,วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก�อสร,างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข,องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท,องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ,าพนักงานท,องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.1) และแจ,งให,ผู,ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท,องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล%ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตก�อสร,าง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 

2) 

ใบอนุญาต
ก�อสร,างอาคาร
เดิมที่ได,รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ,ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต,นฉบับทุก
หน,าพร,อม
เจ,าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน,ากรณีผู,ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ,าของท่ีดินต,อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ,าของที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ให,ก�อสร,างอาคาร
ในท่ีดิน 

4) 

ใบอนุญาตให,ใช,
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให,ใช,
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) 
พร,อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท,าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 

5) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต,องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปH 30 บาท
พร,อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ,านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู,มอบและ
ผู,รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 

6) 
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

บ,านของผู,มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู,รับมอบอํานาจ
เจ,าของท่ีดิน 
(กรณีเจ,าของที่ดิน
เปBนนิติบุคคล) 

7) 

หนังสือยินยอมให,
ชิดเขตที่ดินต�าง
เจ,าของ (กรณี
ก�อสร,างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู,ออกแบบพร,อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู,ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปBนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู,ออกแบบพร,อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เปBนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

10) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร,อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสร,างแผ�นปก
ระบุชื่อเจ,าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก�อสร,าง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู�
ของวิศวกรผู,
คํานวณพร,อมลง
นามทุกแผ�น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก�อสร,างด,วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปBนส�วนใหญ�) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู�
ในบริเวณที่ต,องมี
การคํานวณให,
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ�นดินไหว
ได,ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต,านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารใน
การต,านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ�นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต,อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร,าง 

12) 

กรณีใช,หน�วยแรง
เกินกว�าค�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช�นใช,ค�า fc > 
65 ksc. หรือค�า 
fc’> 173.3 ksc. 
ให,แนบเอกสาร
แสดงผลการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได,วิศวกรผู,
คํานวณและผู,ขอ
อนุญาตลงนาม 

13) 

กรณีอาคารที่เข,า
ข�ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต,องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ,ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ,มเหล็ก
ไม�น,อยกว�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได,
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอม
เปBนผู,ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู,
ควบคุมการ
ก�อสร,างพร,อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู,ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต,องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

15) 

หนังสือยินยอม
เปBนผู,ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู,
ควบคุมการ
ก�อสร,างพร,อม
สําเนาใบอนุญาต
เปBนผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต,องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู,ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

16) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู%
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบไฟฟSา 

ใหญ�พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบปSองกัน
เพลิงไหม, 

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบบําบัดน้าํ
เสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรอง
ของผู,ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู,ออกแบบ
ระบบลิฟต� 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต,องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปBนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร%องเรียน 
  1) ช�องทางการร%องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
 

  2) ช�องทางการร%องเรียนร,องเรียนต�อผู,ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 
 

  3) ช�องทางการร%องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

แบบคําขออนุญาตก�อสร,างอาคาร  (แบบข. 1) 

19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน,าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 
2. หน�วยงานเจ$าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให/บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท/องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให$อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข$อง: 
  1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด/านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให$บริการ: ท/องถ่ิน  
8. กฎหมายข$อบังคับ/ข$อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข/อบัญญัติ

ท/องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข$อกําหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ข$อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น$อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ$างอิงของคู�มือประชาชน การขออนุญาตร้ือถอนอาคารตามมาตรา 22  
11. ช�องทางการให$บริการ  
  1) สถานที่ให
บริการ องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

โทรศัพท� : 036 - 714081 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถ$ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู/ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส�วนสูงเกิน 15เมตรซ่ึงอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน/อยกว�าความสูงของอาคารและ
อาคารที่อยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน/อยกว�า๒เมตรต/องได/รับใบอนุญาตจากเจ/าพนกังานท/องถ่ินซ่ึงเจ/าพนักงาน
ท/องถ่ินต/องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ/งคําสั่งไม�อนุญาตพร/อมด/วยเหตุผลให/ผู/ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วันนับแต�วันท่ีได/รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปGนท่ีเจ/าพนักงานท/องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได/ภายในกําหนดเวลาให/ขยายเวลาออกไปได/อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต/องมีหนังสือแจ/งการขยาย
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เวลาและเหตุจําเปGนแต�ละคราวให/ผู/ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีได/ขยายเวลาไว/นั้นแล/วแต�กรณี 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให$บริการ 

ส�วนงาน / หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตร้ือถอนอาคาร
พร/อมเอกสาร 
 

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ/าพนักงานท/องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
 

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ/าพนักงานท/องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช/
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด/วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก�อสร/างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข/องเช�น
ประกาศกระทรวงคมนาคม
เร่ืองเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 

7 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ/าพนักงานท/องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ/งให/ผู/ขอมารับ
ใบอนุญาตร้ือถอนอาคาร 
(น.1) 

35 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท/องถ่ินใน
พื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล$ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตร้ือถอน
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 

2) 

หนังสือรับรอง
ของผู/ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
ผู/ออกแบบ
ข้ันตอนวิธีการ
และสิ่งปKองกัน
วัสดุร�วงหล�นใน
การร้ือถอน
อาคาร (กรณีที่
เปGนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภทเปGน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต/นฉบับทุก
หน/าพร/อม
เจ/าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน/ากรณีผู/ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ/าของท่ีดินต/อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ/าของที่ดิน
ให/ร้ือถอนอาคาร
ในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตให/ใช/
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให/ใช/
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) 
พร/อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท/าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 

5) 
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต/องมี
หนังสือมอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อํานาจติดอากร
แสตมปL 30 บาท
พร/อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ/านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู/มอบและ
ผู/รับมอบอํานาจ 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ/านของผู/มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู/รับมอบอํานาจ
เจ/าของท่ีดิน 
(กรณีเจ/าของที่ดิน
เปGนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 

7) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต/องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปL 30 บาท
พร/อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ/านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู/มอบและ
ผู/รับมอบอํานาจ
บัตรประชาชน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

และสําเนา
ทะเบียนของผู/มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู/รับมอบอํานาจ
เจ/าของอาคาร 
(กรณีเจ/าของ
อาคารเปGนนิติ
บุคคล) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู/ออกแบบพร/อม
สําเนาใบอนุญาต
เปGนผู/ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปMตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปGนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปMตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู/ออกแบบพร/อม
สําเนาใบอนุญาต
เปGนผู/ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปGนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู$
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

10) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร/อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู/ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู/ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร$องเรียน 
  1) ช�องทางการร$องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลหนองโพ 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
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  2) ช�องทางการร$องเรียนร/องเรียนต�อผู/ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 
 

  3) ช�องทางการร$องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร<ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

- แบบคําขออนุญาตร้ือถอนอาคาร  (แบบข. 1) 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 

วันที่พิมพ< 21/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน/าหน�วยงาน 
(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว  
อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย� (ตั้งใหม�) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู+ขอจด
ทะเบียนเป-นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ: องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง: กระทรวงพาณิชย� 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู2ขอจดทะเบียนเป5น

บุคคลธรรมดา 
2. หน�วยงานเจ+าของกระบวนงาน: องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให2บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท2องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ: จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให+อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข+อง: 

1) กฎกระทรวงพาณิชย� ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 

2) พ.ร.ฎ. กําหนดกิจการเป#นพาณิชยกิจ พ.ศ. 2546 
 

3) ประกาศกระทรวงพาณิชย� ฉบับท่ี 83 (พ.ศ. 2515)  เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจท่ีไม&อยู&ภายใต)บังคับของกฎหมายว&า
ด)วยทะเบียนพาณิชย� 
 

4) ประกาศกระทรวงพาณิชย� ฉบับท่ี 93 (พ.ศ. 2520) เรื่อง กําหนดพาณิชยกิจที่ไม&อยู&ภายใต)บังคับแห&ง
พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 

5) ประกาศกระทรวงพาณิชย� เรือ่ง ให)ผู)ประกอบพาณิชยกิจต)องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
 

6) ประกาศกระทรวงพาณิชย�  เรือ่ง  แต&งตั้งพนักงานเจ)าหน)าทีแ่ละนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2552 
 

7) ประกาศกระทรวงพาณิชย�  เรือ่ง การตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต&งตั้งพนักงานเจ)าหน)าท่ีและนายทะเบียน
พาณิชย� (ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
 

8) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค)า  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ�เพื่อใช)ในการให)บริการข)อมูลทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2555  
 

9) คําสั่งสาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชย� ท่ี 1/2553  เร่ือง หลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย� และเลข
คําขอจดทะเบียนพาณิชย� 
 

10) พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 
 

11) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค)า  เร่ือง  กําหนดแบบพิมพ�  พ.ศ. 2549 
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6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให+บริการ: ท2องถ่ิน  
8. กฎหมายข+อบังคับ/ข+อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข+อกําหนด ฯลฯ  0 นาที  
9. ข+อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น+อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ+างอิงของคู�มือประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย� (ต้ังใหม�) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย� พ.ศ. 2499 กรณีผู2ขอจด

ทะเบียนเป5นบุคคลธรรมดา  
11. ช�องทางการให+บริการ  
   1) ช�องทางการร+องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู&ที่ 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก&งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน&วยดํารงธรรมองค�การบริหารส&วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร)องเรียนด)วยตนเอง 
 

12. หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข(ถ+ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ผู2ประกอบพาณิชยกิจต2องยื่นขอจดทะเบียนพาณิชย�ภายใน 30 วัน นับตั้งแต�วันเร่ิมประกอบกิจการ  (มาตรา 11) 
2. ผู2ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด2วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให2ผู2อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได2 
3. ให2ผู2ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป5นเจ2าของกิจการ เป5นผู2ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบ ทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได2จากพนักงานเจ2าหน2าที่ หรือดาวน�
โหลดจาก www.dbd.go.th 
หมายเหตุ ข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ2าหน2าที่ตรวจสอบเอกสารครบถ2วนตามท่ีระบุไว2
ในคู�มือประชาชนเรียบร2อยแล2ว ท้ังนี้ ในกรณีท่ีคําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ2วน และ/หรือมีความบกพร�องไม�
สมบูรณ� เป5นเหตุให2ไม�สามารถพิจารณาได2 เจ2าหน2าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสาร
หลักฐานท่ีต2องยื่นเพิ่มเติม โดยผู2ยื่นคําขอจะต2องดําเนินการแก2ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในบันทึกดังกล�าว มิเช�นน้ันจะถือว�าผู2ยื่นคําขอละท้ิงคําขอ โดยเจ2าหน2าที่และผู2ยื่นคําขอหรือผู2ได2รับมอบอํานาจจะลงนาม
บันทึกดังกล�าว และจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให2ผู2ยื่นคําขอหรือผู2ได2รับมอบอํานาจไว2เป5นหลักฐาน 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให+บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา
เอกสาร/แจ2งผล 
 

30 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ2าหน2าที่การเงินรับชาํระ
ค�าธรรมเนียม 
 

5 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน/
เจ2าหน2าที่บันทึกข2อมูลเข2า
ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 
 

15 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให2ผู2ยื่นคําขอ 
 

10 นาที องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   60 นาที 
 

14. งานบริการน้ี ผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล+ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร2อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต2อง) 

2) 
สําเนาทะเบียน
บ2าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (พร2อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต2อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย� (แบบ 
ทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค2า 

1 0 ฉบับ - 

2) 

หนังสือให2ความ
ยินยอมให2ใช2
สถานที่ตั้ง
สํานักงานแห�ง
ใหญ� โดยให2
เจ2าของร2านหรือ
เจ2าของกรรมสิทธิ์
ลงนาม และให2มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย�างน2อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู2ประกอบ
พาณิชยกิจมิได2เป5น
เจ2าบ2าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน
บ2านท่ีแสดงให2
เห็นว�าผู2ให2ความ
ยินยอมเป5นเจ2า
บ2านหรือสําเนา
สัญญาเช�าโดยมี

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู2ประกอบ
พาณิชยกิจมิได2เป5น
เจ2าบ2าน ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผู2ให2ความยินยอม
เป5นผู2เช�า หรือ
เอกสารสิทธิ์อย�าง
อ่ืนท่ีผู2เป5นเจ2าของ
กรรมสิทธิ์เป5น
ผู2ให2ความยินยอม 
พร2อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต2อง 

4) 

แผนท่ีแสดง
สถานที่ซึ่งใช2
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานที่
สําคัญบริเวณ
ใกล2เคียง
โดยสังเขป พร2อม
ลงนามรับรอง
เอกสาร 

- 1 0 ฉบับ - 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ2ามี) 
พร2อมปPดอากร
แสตมปQ 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู2รับมอบอํานาจ 
(ถ2ามี) พร2อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต2อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
สําเนาหนังสือ
อนุญาต หรือ 
หนังสือรับรองให2

- 0 1 ฉบับ (ใช2ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการขาย หรือให2
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู+
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เป5นผู2จําหน�าย
หรือให2เช�าสินค2า
ดังกล�าวจาก
เจ2าของลิขสิทธิ์
ของสินค2าท่ีขาย
หรือให2เช�า หรือ 
สําเนา
ใบเสร็จรับเงิน
ตามประมวล
รัษฎากร หรือ
หลักฐานการซ้ือ
ขายจาก
ต�างประเทศ 
พร2อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต2อง 

เช�า แผ�นซีดี  แถบ
บันทึก วีดิทัศน� 
แผ�นวีดิทัศน�  ดีวีดี 
หรือแผ�นวีดีทัศน�
ระบบดิจิทัล
เฉพาะท่ีเก่ียวกับ
การบันเทิง) 

8) 

หนังสือชี้แจง
ข2อเท็จจริงของ
แหล�งที่มาของ
เงินทุนและ
หลักฐานแสดง
จํานวนเงินทุน 
หรือ อาจมาพบ
เจ2าหน2าท่ีเพื่อทํา
บันทึกถ2อยคํา
เก่ียวกับ
ข2อเท็จจริงของ
แหล�งที่มาของ
เงินทุนพร2อม
แสดงหลักฐาน
แสดงจํานวน
เงินทุนก็ได2 

- 1 0 ฉบับ (ใช2ในกรณี
ประกอบพาณิชย
กิจการค2าอัญมณี
หรือเครื่องประดับ
ซ่ึงประดับด2วยอัญ
มณี) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) ค�าธรรมเนียมการจดทะเบียน (คําขอละ) 

ค�าธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค�าธรรมเนียม 30 บาท 
หมายเหตุ -   
 

17. ช�องทางการร+องเรียน 
1) ช�องทางการร+องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ
 1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 

2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู&ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก&งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน&วยดํารงธรรมองค�การบริหารส&วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร)องเรียนด)วยตนเอง 
 

2) ช�องทางการร+องเรียน ศูนย�บริการประชาชน สาํนักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด&วน 1111 / www.1111.go.th / ตู) ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
1) คู�มือการกรอกเอกสาร 

- 
 

19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ� 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 1 โดยหัวหน2าหน�วยงาน 

(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 
อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย� (เปล่ียนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 
2499 กรณีผู,ขอจดทะเบียนเป.นบุคคลธรรมดา 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงพาณิชย� 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การจดทะเบียนพาณิชย� (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 

กรณีผู1ขอจดทะเบียนเป3นบุคคลธรรมดา 
2. หน�วยงานเจ,าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให1บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท1องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:จดทะเบียน  
5. กฎหมายที่ให,อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข,อง: 
1) กฎกระทรวงพาณิชย�ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 
2) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบบัที่ 83 (พ.ศ. 2515)  เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม%อยู%ภายใต(บังคับของกฎหมายว%าด(วย

ทะเบียนพาณิชย� 
3) ประกาศกระทรวงพาณิชย�ฉบบัที่ 93 (พ.ศ. 2520) เร่ืองกําหนดพาณิชยกิจท่ีไม%อยู%ภายใต(บังคับแห%งพระราชบัญญัติ

ทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2499 
4) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องให(ผู(ประกอบพาณิชยกิจต(องจดทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2553 
5) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องแต%งตั้งพนักงานเจ(าหน(าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552 
6) ประกาศกระทรวงพาณิชย�เรื่องการตั้งสํานักงานทะเบียนพาณิชย�แต%งตั้งพนักงานเจ(าหน(าท่ีและนายทะเบียนพาณิชย� 

(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2553  
7) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค(าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ�เพื่อใช(ในการให(บริการข(อมูลทะเบียนพาณิชย�พ.ศ. 2555   
8) คําสั่งสาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2553  เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลข

คําขอจดทะเบียนพาณิชย� 
9) ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค(าเร่ืองกําหนดแบบพิมพ�พ.ศ. 2549 
10) คําสั่งสาํนักงานกลางทะเบียนพาณิชย�ที่ 1/2554 เรื่องหลักเกณฑ�และวิธีการกําหนดเลขทะเบียนพาณิชย�และเลขคํา

ขอจดทะเบียนพาณิชย�จังหวัดบึงกาฬ 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด1านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให,บริการ: ส�วนภูมิภาค, ท1องถ่ิน  
8. กฎหมายข,อบังคับ/ข,อตกลงที่กําหนดระยะเวลา ไม�มี  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข,อกําหนด ฯลฯ 0 นาที 
9. ข,อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น,อยที่สุด 0  
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10. ชื่ออ,างอิงของคู�มือประชาชน สพจ. ทก. 05  
11. ช�องทางการให,บริการ  
1) สถานที่ให
บริการ: กองคลัง องค�การบริหารส%วนตําบลชําผักแพว 

ท่ีอยู% 99 หมู% 5 ตําบลชําผักแพว อําเภอแก%งคอย จังหวัดสระบุรี 
หมายเลขโทรศัพท� 036 - 714081 
หมายเลขโทรสาร 036 - 714082 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เปAดให(บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว(นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต%เวลา 08:30 - 16:30 น.  (ไม%มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ� วิธีการ เงื่อนไข(ถ,ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

1. ผู1ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงได1จดทะเบียนไว1แล1วหากมีการเปลี่ยนแปลงรายการใดๆที่ได1จดทะเบียนไว1จะต1องยื่นคําขอจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการภายในเวลา 30 วันนับต้ังแต�วันท่ีได1มีการเปลี่ยนแปลงรายการนั้นๆ  (มาตรา 13) 
2. ผู1ประกอบพาณิชยกิจสามารถยื่นจดทะเบียนพาณิชย�ด1วยตนเองหรือจะมอบอํานาจให1ผู1อ่ืนยื่นจดทะเบียนแทนก็ได1 
3. ให1ผู1ประกอบพาณิชยกิจซ่ึงเป3นเจ1าของกิจการเป3นผู1ลงลายมือชื่อรับรองรายการในคําขอจดทะเบียนและเอกสาร
ประกอบคําขอจดทะเบียน 
4. แบบพิมพ�คําขอจดทะเบียน (แบบทพ.) หรือหนังสือมอบอํานาจสามารถขอได1จากพนักงานเจ1าหน1าท่ีหรือดาวน�โหลด
จาก www.dbd.go.th 
 

หมายเหตุข้ันตอนการดําเนินงานตามคู�มือจะเร่ิมนับระยะเวลาตั้งแต�เจ1าหน1าท่ีตรวจสอบเอกสารครบถ1วนตามท่ีระบุไว1ใน
คู�มือประชาชนเรียบร1อยแล1วท้ังนี้ในกรณีที่คําขอหรือเอกสารหลักฐานไม�ครบถ1วนและ/หรือมีความบกพร�องไม�สมบูรณ�
เป3นเหตุให1ไม�สามารถพิจารณาได1เจ1าหน1าที่จะจัดทําบันทึกความบกพร�องของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ีต1อง
ยื่นเพิ่มเติมโดยผู1ยื่นคําขอจะต1องดําเนินการแก1ไขและ/หรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กําหนดในบันทึก
ดังกล�าวมิเช�นนั้นจะถือว�าผู1ยื่นคําขอละทิ้งคําขอโดยเจ1าหน1าที่และผู1ยื่นคําขอหรือผู1ได1รับมอบอํานาจจะลงนามบันทึก
ดังกล�าวและจะมอบสําเนาบันทึกความพร�องดังกล�าวให1ผู1ยื่นคําขอหรือผู1ได1รับมอบอํานาจไว1เป3นหลักฐาน 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให,บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

นายทะเบียนตรวจพจิารณา
เอกสาร/แจ1งผล 
 

30 นาที - - 

2) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ1าหน1าท่ีการเงินรับชาํระ
ค�าธรรมเนียม 

5 นาที - - 

3) 
การพิจารณา 
 

นายทะเบียนรับจดทะเบียน 
/เจ1าหน1าท่ีบันทึกข1อมูลเข1า

15 นาที - - 
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ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให,บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

ระบบ/จัดเตรียมใบสําคัญ
การจดทะเบียน/หนังสือ
รับรอง/สําเนาเอกสาร 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

นายทะเบียนตรวจเอกสาร
และลงนาม/มอบใบทะเบียน
พาณิชย�ให1ผู1ยื่นคําขอ 

10 นาที - - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 60 นาท ี
 

14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล,ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาบัตร
ประจําตวัของผู1
ประกอบพาณิชย
กิจพร1อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต1อง) 

2) 

สําเนาทะเบียน
บ1าน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (สําเนาทะเบียน
บ1านของผู1ประกอบ
พาณิชยกิจพร1อม
ลงนามรับรอง
สําเนาถูกต1อง) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
คําขอจดทะเบียน
พาณิชย� (แบ
บทพ.) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค1า 

1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

2) 

(ต1นฉบับ) หนังสือ
ให1ความยินยอม
ให1ใช1สถานท่ีตั้ง
สํานักงานแห�ง
ใหญ�โดยให1
เจ1าของร1านหรือ
เจ1าของกรรมสิทธิ์
ลงนามและให1มี
พยานลงชื่อ
รับรองอย�างน1อย 
1 คน 

- 1 0 ฉบับ (กรณีผู1ประกอบ
พาณิชยกิจมิได1เป3น
เจ1าบ1าน ) 

3) 

สําเนาทะเบียน
บ1านที่แสดงให1
เห็นว�าผู1ให1ความ
ยินยอมเป3นเจ1า
บ1านหรือสําเนา
สัญญาเช�าโดยมี
ผู1ให1ความยินยอม
เป3นผู1เช�าหรือ
เอกสารสิทธิ์อย�าง
อ่ืนที่ผู1เป3นเจ1าของ
กรรมสิทธิ์เป3น
ผู1ให1ความยินยอม
พร1อมลงนาม
รับรองสําเนา
ถูกต1อง 

- 0 1 ฉบับ (กรณีผู1ประกอบ
พาณิชยกิจมิได1เป3น
เจ1าบ1าน) 

4) 

แผนที่แสดง
สถานท่ีซึ่งใช1
ประกอบพาณิชย
กิจและสถานท่ี
สําคัญบริเวณ
ใกล1เคียง
โดยสังเขปพร1อม

- 1 0 ฉบับ - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู,
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ลงนามรับรอง
เอกสาร 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจ (ถ1ามี) 
พร1อมปSดอากร
แสตมปT 10 บาท 

- 1 0 ฉบับ - 

6) 

สําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนของ
ผู1รับมอบอํานาจ 
(ถ1ามี) พร1อมลง
นามรับรองสําเนา
ถูกต1อง 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

7) 
ใบทะเบียน
พาณิชย� (ฉบับ
จริง) 

กรมพัฒนาธุรกิจ
การค1า 

1 0 ฉบับ - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 

1) ค�าธรรมเนียม (ครั้งละ) 
ค�าธรรมเนียม20 บาท 
หมายเหตุ - 

2) ค�าธรรมเนียมคัดสําเนาเอกสาร (ชุดละ) 
ค�าธรรมเนียม30 บาท 
หมายเหตุ - 

 

17. ช�องทางการร,องเรียน 
  1) 
 
 
 
 
 

ช�องทางการร,องเรียน  องค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว 

หมายเหต ุ

1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู%ที่ 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก%งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน%วยดํารงธรรมองค�การบริหารส%วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร(องเรียนด(วยตนเอง 
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2) ช�องทางการร,องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด%วน 1111 / www.1111.go.th / ตู(ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

   1) คู�มือการกรอกเอกสาร 
- 
 

19. หมายเหตุ 
- 
 
 

วันที่พิมพ� 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน1าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งก�อสร�างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ'งก�อสร'างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให'บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท'องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ'ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท'องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
กฏกระทรวงข'อบัญญัติท'องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การแจ'งก�อสร'างอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป$ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู'ใดจะก�อสร'างอาคารโดยไม�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ'าพนักงานท'องถ่ินก็ได'โดยการแจ'งต�อเจ'าพนักงานท'องถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผู'แจ'งได'ดําเนินการแจ'งแล'วเจ'าพนักงานท'องถ่ินต'องออกใบรับแจ'งตามแบบท่ีเจ'าพนักงานท'องถ่ินกําหนด
เพื่อเป?นหลักฐานการแจ'งให'แก�ผู'นั้นภายในวันที่ได'รับแจ'งในกรณีที่เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจพบในภายหลังว�าผู'แจ'งได'แจ'ง
ข'อมูลหรือยื่นเอกสารไว'ไม�ถูกต'องหรือไม�ครบถ'วนตามที่ระบุไว'ในมาตรา 39ทวิให'เจ'าพนักงานท'องถ่ินมีอํานาจสั่งให'ผู'แจ'งมา
ดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องหรือครบถ'วนภายใน 7วันนับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําสั่งดังกล�าวและภายใน 120วันนับแต�วันที่ได'ออก
ใบรับแจ'งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต�วันท่ีเร่ิมการก�อสร'างอาคารตามที่ได'แจ'งไว'ถ'าเจ'าพนักงานท'องถ่ินได'ตรวจพบว�าการ
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ก�อสร'างอาคารที่ได'แจ'งไว'แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารท่ีได'ยื่นไว'ตาม
มาตรา 39ทวิไม�ถูกต'องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข'อบัญญัติท'องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข'องให'เจ'าพนักงานท'องถ่ินมีหนังสือแจ'งข'อทักท'วงให'ผู'แจ'งตามมาตรา 39ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นแจ'งก�อสร'างอาคารจ�าย
ค�าธรรมเนียมและรับใบรับแจ'ง 
 

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก�อสร'าง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการแจ'ง 
 

2 วัน องค�การบริหารส�วน

ตําบลชาํผักแพว 

อําเภอแก�งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก�อสร'าง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบการใช'ประโยชน�ท่ีดนิ
ตามกฎหมายว�าด'วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก�อสร'างจัดทํา
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข'องเช�น
ประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ือง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน องค�การบริหารส�วน

ตําบลชาํผักแพว 

อําเภอแก�งคอย 

จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก�อสร'าง
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมีหนังสือ
แจ'งผู'ยื่นแจ'งทราบ 
 

35 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลชาํผักแพว 
อําเภอแก�งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการก�อสร'าง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ'ง
ก�อสร'างอาคาร
ตามที่เจ'า
พนักงานท'องถ่ิน
กําหนดและกรอก
ข'อความให'
ครบถ'วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 

2) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต'นฉบับทุก
หน'าพร'อม
เจ'าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน'ากรณีผู'
แจ'งไม�ใช�เจ'าของ
ที่ดินต'องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ'าของท่ีดินให'
ก�อสร'างอาคารใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

3) 

ใบอนุญาตให'ใช'
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให'ใช'
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) 
พร'อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท'าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 

4) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต'องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปH 30 บาท
พร'อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ'านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู'มอบและ
ผู'รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ'านของผู'มี
อํานาจลงนาม

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แทนนิติบุคคล
ผู'รับมอบอํานาจ
เจ'าของท่ีดิน 
(กรณีเจ'าของที่ดิน
เป?นนิติบุคคล) 

6) 

หนังสือยินยอมให'
ชิดเขตที่ดินต�าง
เจ'าของ (กรณี
ก�อสร'างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งก�อสร'าง
อาคาร) 

7) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู'ออกแบบพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เป?นผู'ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู'ออกแบบพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เป?นผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

9) 

หนังสือยินยอม
เป?นผู'ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู'
ควบคุมการ
ก�อสร'างพร'อม
สําเนาใบอนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เป?นผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต'องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

10) 

หนังสือยินยอม
เป?นผู'ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู'
ควบคุมการ
ก�อสร'างพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เป?นผู'ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปIตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต'องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

11) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร'อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

12) รายการคํานวณ - 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

โครงสร'างแผ�นปก
ระบุชื่อเจ'าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก�อสร'าง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู�
ของวิศวกรผู'
คํานวณพร'อมลง
นามทุกแผ�น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก�อสร'างด'วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป?นส�วนใหญ�) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู�
ในบริเวณที่ต'องมี
การคํานวณให'
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ�นดินไหว
ได'ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต'านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารใน
การต'านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ�นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต'อง

ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร'าง 

13) 

กรณีใช'หน�วยแรง
เกินกว�าค�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช�นใช'ค�า fc > 
65 ksc. หรือค�า 
fc’> 173.3 ksc. 
ให'แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได'วิศวกรผู'
คํานวณและผู'ขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

14) 

กรณีอาคารที่เข'า
ข�ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต'องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ'ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ'มเหล็ก
ไม�น'อยกว�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได'
ประกอบการขอ
อนุญาต 

15) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

16) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบไฟฟSา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบปSองกัน
เพลิงไหม' (ระดับ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วุฒิวิศวกร) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบบําบัดน้าํ
เสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบลิฟต� 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเป?นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร�องเรียน 
  1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
 

  2) ช�องทางการร�องเรียนร'องเรียนต�อผู'ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 
 

  3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน'าหน�วยงาน 
(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งขุดดิน 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ(งขุดดิน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให(บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท(องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ(ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท(องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 7วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การแจ(งขุดดินองค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว 
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�างที่ทําการองค�การบริหารส�วนตาํบลชําผักแพว  /ติดต�อด"วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป'ดให"บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว"นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.การขุดดินที่ต(องแจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะต(องมีองค�ประกอบที่ครบถ(วนดังนี้ 
         1.1การดําเนินการขุดดินนั้นจะต(องเป=นการดําเนินการในท(องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช(บังคับได(แก� 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(บังคับกฎหมายว�าด(วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด(วยการผังเมือง 
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              7) ท(องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให(ใช(บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช(กับกรณีองค�การบริหาร
ส�วนท(องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การดําเนินการขุดดินเข(าลักษณะตามมาตรา 17แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะทําการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ�อดินเกินหนึ่งหม่ืนตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพื้นท่ีตามท่ี
เจ(าพนักงานท(องถ่ินประกาศกําหนดโดยการประกาศของเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะต(องไม�เป=นการกระทําท่ีขัดหรือแย(งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ(งการขุดดิน 
เจ(าพนักงานท(องถ่ินต(องออกใบรับแจ(งตามแบบที่เจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนดเพื่อเป=นหลักฐานการแจ(งภายใน 7 วันนับแต�
วันที่ได(รับแจ(งถ(าการแจ(งเป=นไปโดยไม�ถูกต(องให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินแจ(งให(แก(ไขให(ถูกต(องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีมีการแจ(ง
ถ(าผู(แจ(งไม�แก(ไขให(ถูกต(องภายใน 7วันนับแต�วันที่ผู(แจ(งได(รับแจ(งให(แก(ไขให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให(การแจ(ง
เป=นอันสิ้นผลกรณีถ(าผู(แจ(งได(แก(ไขให(ถูกต(องภายในเวลาที่กําหนดให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบรับแจ(งให(แก�ผู(แจ(งภายใน 3
วันนับแต�วันที่ได(รับแจ(งที่ถูกต(อง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู(แจ(งยื่นเอกสารแจ(งการขุด
ดินตามที่กําหนดให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข(อมูล 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต(อง) 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบ
รับแจ(งและแจ(งให(ผู(แจ(งมา
รับใบรับแจ(ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขุดดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีบุคคล
ธรรมดา)) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ฉบับ ((กรณีนิติบุคคล)) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ี
ประสงค�จะ
ดําเนินการขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขต
ที่ดินและที่ดิน
บริเวณข(างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต(นฉบับทุก
หน(าพร(อม
เจ(าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน(า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู(ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ(าของท่ีดิน
ต(องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ(าของท่ีดินให(
ก�อสร(างอาคารใน
ที่ดิน) 

5) 

หนังสือมอบ
อํานาจกรณีให(
บุคคลอ่ืนยื่นแจ(ง
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

6) 

หนังสือยินยอม
ของเจ(าของที่ดิน
กรณีที่ดินบุคคล
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 

รายการคํานวณ 
(วิศวกร
ผู(ออกแบบและ
คํานวณการขุดดิน
ที่มีความลึกจาก
ระดับพื้นดินเกิน๓
เมตรหรือพื้นท่ี
ปากบ�อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรต(องเป=นผู(
ได(รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาไม�ต่ํากว�า
ระดับสามัญ
วิศวกรกรณีการ
ขุดดินท่ีมีความลึก
เกินสูง 20 เมตร
วิศวกรผู(ออกแบบ
และคํานวณต(อง
เป=นผู(ได(รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

8) 

รายละเอียดการ
ติดตั้งอุปกรณ�
สําหรับวัดการ
เคลื่อนตัวของดิน 

- 1 0 ชุด (กรณีการขุดดินลึก
เกิน 20 เมตร) 

9) 

ชื่อผู(ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดิน
ลึกเกิน 3 เมตร
หรือมีพื้นที่ปาก
บ�อดินเกิน 
10,000 ตาราง
เมตรหรือมีความ
ลึกหรือมีพื้นท่ี
ตามที่เจ(า
พนักงานท(องถ่ิน
ประกาศกําหนดผู(
ควบคุมงานต(อง
เป=นผู(ได(รับ
ใบอนุญาต
ประกอบวิชาชพี
วิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรม
โยธา) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค�าธรรมเนียม 
1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับฉบบัละ 500 บาท 

ค�าธรรมเนียม500 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร�องเรียน 
  1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร"องเรียนด"วยตนเอง 
 

  2) ช�องทางการร�องเรียนร(องเรียนต�อผู(ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

  3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู"ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน(าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 

 
 
 

 



1/7 
 

คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งเคลื่อนย�ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี  
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ(งเคลื่อนย(ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให(บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท(องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ(ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 
   1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด(านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท(องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา  

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
กฏกระทรวงข(อบัญญัติท(องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การแจ(งเคลื่อนย(ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว  โทรศัพท� : 036 – 714081  
/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู(ใดจะเคลื่อนย(ายอาคารโดยไม�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ(าพนักงานท(องถ่ินก็ได(โดยการแจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินตาม
มาตรา 39ทวิเม่ือผู(แจ(งได(ดําเนินการแจ(งแล(วเจ(าพนักงานท(องถ่ินต(องออกใบรับแจ(งตามแบบท  ี่เจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนด
เพื่อเปCนหลักฐานการแจ(งให(แก�ผู(นั้นภายในวันที่ได(รับแจ(งในกรณีที่เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจพบในภายหลังว�าผู(แจ(งได(แจ(ง
ข(อมูลหรือยื่นเอกสารไว(ไม�ถูกต(องหรือไม�ครบถ(วนตามที่ระบุไว(ในมาตรา 39ทวิให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจสั่งให(ผู(แจ(งมา
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ดําเนินการแก(ไขให(ถูกต(องหรือครบถ(วนภายใน 7วันนับแต�วันท่ีได(รับแจ(งคําสั่งดังกล�าวและภายใน 120วันนับแต�วันที่ได(ออก
ใบรับแจ(งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต�วันท่ีเร่ิมการเคลื่อนย(ายอาคารตามที่ได(แจ(งไว(ถ(าเจ(าพนักงานท(องถ่ินได(ตรวจพบว�าการ
เคลื่อนย(ายอาคารที่ได(แจ(งไว(แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได(ยื่นไว(
ตามมาตรา๓๙ทวิไม�ถูกต(องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข(อบัญญัติท(องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข(องให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีหนังสือแจ(งข(อทักท(วงให(ผู(แจ(งตามมาตรา 39ทวิทราบ
โดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

แจ(งเคลื่อนย(ายอาคารจ�าย
ค�าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ(ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย(ายอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ(ง 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย(ายอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช(
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด(วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก�อสร(างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข(องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย(ายอาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) 

การพิจารณา 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ(งผู(ยื่นแจ(งทราบ 
 
 

35 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
เคลื่อนย(ายอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ(ง
เคลื่อนย(ายอาคาร
ตามที่เจ(า
พนักงานท(องถ่ิน
กําหนดกรอก
ข(อความให(
ครบถ(วน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต(นฉบับทุก

- 0 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

หน(าพร(อม
เจ(าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน(ากรณีผู(
แจ(งไม�ใช�เจ(าของ
ที่ดินต(องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ(าของท่ีดินให(
ก�อสร(างอาคารใน
ที่ดิน 

3) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต(องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปL 30 บาท
พร(อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ(านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู(มอบและ
ผู(รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจ(าของ
ที่ดิน (กรณีผู(ขอ
อนุญาตไม�ใช�
เจ(าของท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

สําเนาบัตร
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ(านของผู(มี
อํานาจลงนาม

- 0 1 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แทนนิติบุคคล
ผู(รับมอบอํานาจ
เจ(าของท่ีดิน 
(กรณีนิติบุคคล
เปCนเจ(าของที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู(ออกแบบพร(อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู(ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปMตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปMตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู(ออกแบบพร(อม
สําเนาใบอนุญาต
เปCนผู(ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

8) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

9) 

รายการคํานวณ
โครงสร(างพร(อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู(ออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู(ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู(ควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีท่ี
เปCนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู�
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปMตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

2) ช�องทางการร�องเรียนร(องเรียนต�อผู(ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

แบบ ข.2 คําขออนุญาตเคลื่อนย�ายอาคาร 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน(าหน�วยงาน 

(Reviewer) 
จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 

อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ'งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให'บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท'องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ'ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาํคัญด'านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท'องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข'อบัญญัติ

ท'องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การแจ'งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว  โทรศัพท� : 036 - 714081 / ติดต�อด�วยตนเอง ณ 
หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป#ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู'ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม�ยื่นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ'าพนักงานท'องถ่ินก็ได'โดยการแจ'งต�อเจ'าพนักงานท'องถ่ินตาม
มาตรา๓๙ทวิเม่ือผู'แจ'งได'ดําเนินการแจ'งแล'วเจ'าพนักงานท'องถ่ินต'องออกใบรับแจ'งตามแบบที่เจ'าพนักงานท'องถ่ินกําหนด
เพื่อเปDนหลักฐานการแจ'งให'แก�ผู'นั้นภายในวันที่ได'รับแจ'งในกรณีที่เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจพบในภายหลังว�าผู'แจ'งได'แจ'ง
ข'อมูลหรือยื่นเอกสารไว'ไม�ถูกต'องหรือไม�ครบถ'วนตามที่ระบุไว'ในมาตรา๓๙ทวิให'เจ'าพนกังานท'องถ่ินมีอํานาจสั่งให'ผู'แจ'งมา
ดําเนินการแก'ไขให'ถูกต'องหรือครบถ'วนภายใน๗วันนับแต�วันท่ีได'รับแจ'งคําสั่งดังกล�าวและภายใน๑๒๐วันนับแต�วันที่ได'ออก
ใบรับแจ'งตามมาตรา๓๙ทวิหรือนับแต�วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได'แจ'งไว'ถ'าเจ'าพนักงานท'องถ่ินได'ตรวจพบว�าการ
ดัดแปลงอาคารที่ได'แจ'งไว'แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณของอาคารที่ได'ยื่นไว'
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ตามมาตรา๓๙ทวิไม�ถูกต'องตามบทบัญญัติแห�งพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวงหรือข'อบัญญัติท'องถ่ินที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข'องให'เจ'าพนักงานท'องถ่ินมีหนังสือแจ'งข'อทักท'วงให'ผู'แจ'งตามมาตรา๓๙ทวทิราบ
โดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ'งดัดแปลงอาคารจ�าย
ค�าธรรมเนียมและรับใบรับ
แจ'ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการแจ'ง 
 

2 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช'
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมาย
ว�าด'วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก�อสร'างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข'องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจ'าพนักงานท'องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ'งผู'ยื่นแจ'งทราบ 
 
 

35 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท'องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการ
ดัดแปลงอาคาร) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบการแจ'ง
ดัดแปลงอาคาร
ตามที่เจ'า
พนักงานท'องถ่ิน
กําหนดและกรอก
ข'อความให'
ครบถ'วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

2) 

ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ'งก�อสร'าง
อาคารเดิมที่ได'รับ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท�าต'นฉบับทุก
หน'าพร'อม
เจ'าของท่ีดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหน'ากรณีผู'
แจ'งไม�ใช�เจ'าของ
ที่ดินต'องมีหนังสือ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ยินยอมของ
เจ'าของท่ีดินให'
ก�อสร'างอาคารใน
ที่ดิน 

4) 

ใบอนุญาตให'ใช'
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต�ออายุหรือ
ใบอนุญาตให'ใช'
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(ส�วนขยาย) 
พร'อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท'าย (กรณีอาคาร
อยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

5) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจต'องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมปO 30 บาท
พร'อมสําเนาบัตร
ประจําตวั
ประชาชนสาํเนา
ทะเบียนบ'านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู'มอบและ
ผู'รับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

6) บัตรประจําตัว - 0 1 ชุด (เอกสารในส�วน
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ'านของผู'มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู'รับมอบอํานาจ
เจ'าของท่ีดิน 
(กรณีเจ'าของที่ดิน
เปDนนิติบุคคล) 

ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

7) 

หนังสือยินยอมให'
ชิดเขตที่ดินต�าง
เจ'าของ (กรณี
ก�อสร'างอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'แจ'งดัดแปลง
อาคาร) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู'ออกแบบพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เปDนผู'ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปPตยกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

9) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู'ออกแบบพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เปDนผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

10) 
หนังสือยินยอม
เปDนผู'ควบคุมงาน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ของวิศวกรผู'
ควบคุมการ
ก�อสร'างพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เปDนผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต'องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

11) 

หนังสือยินยอม
เปDนผู'ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู'
ควบคุมการ
ก�อสร'างพร'อม
สําเนาใบอนุญาต
เปDนผู'ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปPตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต'องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

12) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร'อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู�ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู'ออกแบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

13) 

รายการคํานวณ
โครงสร'างแผ�นปก
ระบุชื่อเจ'าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก�อสร'าง
ชื่อคุณวุฒิท่ีอยู�
ของวิศวกรผู'
คํานวณพร'อมลง
นามทุกแผ�น          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก�อสร'างด'วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปDนส�วนใหญ�) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู�
ในบริเวณที่ต'องมี
การคํานวณให'
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ�นดินไหว
ได'ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ต'านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

การต'านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ�นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต'อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร'าง 

14) 

กรณีใช'หน�วยแรง
เกินกว�าค�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช�นใช'ค�า fc > 
65 ksc. หรือค�า 
fc’> 173.3 ksc. 
ให'แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
ม่ันคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันท่ีเชื่อถือ
ได'วิศวกรผู'
คํานวณและผู'ขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 

15) 

กรณีอาคารที่เข'า
ข�ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ต'องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ'ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ'มเหล็ก

- 1 0 ชุด (เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ไม�น'อยกว�าที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได'
ประกอบการขอ
อนุญาต 

16) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบไฟฟYา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

19) 
หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
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ที ่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน�วยงานภาครัฐผู�
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ควบคุมและ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบปYองกัน
เพลิงไหม' (ระดับ
วุฒิวิศวกร) 

หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบบําบัดน้าํ
เสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบประปา 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 

22) 

หนังสือรับรอง
ของผู'ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู'ออกแบบ
ระบบลิฟต� 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต'องยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ�พิเศษ 
(เอกสารในส�วน
ของผู'ออกแบบ)) 
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16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปFนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 

2) ช�องทางการร�องเรียนร'องเรียนต�อผู'ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 

3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

-แบบ ข.1 คําขออนุญาตก�อสร�างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือร้ือถอนอาคาร 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน'าหน�วยงาน 
(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว 
อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร�โดย - 
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คู�มือสําหรับประชาชน: การแจ�งถมดิน 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ : องค�การบริหารส�วนตาํบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การแจ(งถมดิน 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน : องค�การบริหารส�วนตําบลชําผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให(บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท(องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:รับแจ(ง  
5. กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 
    1) พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พ้ืนที่ให�บริการ: ท(องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น�อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน การแจ(งถมดินองค�การบริหารส�วนตําบลหนองโพ  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานที่ให
บริการกองช�างองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป$ดให�บริการวันจันทร�ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     1. การถมดินท่ีต(องแจ(งต�อเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะต(องมีองค�ประกอบท่ีครบถ(วนดังน้ี 
         1.1การดําเนินการถมดินนั้นจะต(องเป>นการดําเนินการในท(องที่ท่ีพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช(บังคับได(แก� 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งข้ึนซ่ึงรัฐมนตรีประกาศกําหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
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              5) บริเวณที่มีพระราชกฤษฎีกาให(ใช(บังคับกฎหมายว�าด(วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว�าด(วยการผังเมือง 
              7) ท(องท่ีซึ่งรัฐมนตรีประกาศกําหนดให(ใช(บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช(กับกรณีองค�การบริหาร
ส�วนท(องถ่ินซ่ึงไม�อยู�ในเขตควบคุมอาคารและไม�อยู�ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2 การดําเนินการถมดินเข(าลักษณะตามมาตรา 26 แห�งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค�จะทําการ
ถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว�าระดับที่ดินต�างเจ(าของที่อยู�ข(างเคียงและมีพื้นที่เกิน 2,000 ตารางเมตรหรือมีพื้นท่ี
เกินกว�าท่ีเจ(าพนักงานท(องถ่ินประกาศกําหนดซ่ึงการประกาศของเจ(าพนักงานท(องถ่ินจะต(องไม�เป>นการขัดหรือแย(งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 
     2. การพิจารณารับแจ(งการถมดิน 
เจ(าพนักงานท(องถ่ินต(องออกใบรับแจ(งตามแบบที่เจ(าพนักงานท(องถ่ินกําหนดเพื่อเป>นหลักฐานการแจ(งภายใน 7วันนับแต�
วันที่ได(รับแจ(งถ(าการแจ(งเป>นไปโดยไม�ถูกต(องให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินแจ(งให(แก(ไขให(ถูกต(องภายใน 7วันนับแต�วันท่ีมีการแจ(ง
ถ(าผู(แจ(งไม�แก(ไขให(ถูกต(องภายใน 7วันนับแต�วันที่ผู(แจ(งได(รับแจ(งให(แก(ไขให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินมีอํานาจออกคําสั่งให(การแจ(ง
เป>นอันสิ้นผลกรณีถ(าผู(แจ(งได(แก(ไขให(ถูกต(องภายในเวลาที่กําหนดให(เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบรับแจ(งให(แก�ผู(แจ(งภายใน 3
วันนับแต�วันที่ได(รับแจ(งที่ถูกต(อง 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู(แจ(งยื่นเอกสารแจ(งการถม
ดินตามที่กําหนดให(เจ(า
พนักงานท(องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบข(อมูล 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต(อง) 
 

5 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ(าพนักงานท(องถ่ินออกใบ
รับแจ(งและแจ(งให(ผู(แจ(งมา
รับใบรับแจ(ง 
 

1 วัน องค�การบริหาร
ส�วนตําบลชาํผัก
แพว อําเภอแก�ง
คอย จังหวัด
สระบุรี 

(องค�กรปกครอง
ส�วนท(องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการถมดิน) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ�านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
ยังไม�ผ�านการดาํเนินการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 
- 0 1 ฉบับ - 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 
- 0 1 ชุด - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
แผนผังบริเวณท่ีประสงค�
จะดําเนินการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) 
แผนผังแสดงเขตที่ดินและ
ที่ดินบริเวณข(างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท�าต(นฉบับ
ทุกหน(าพร(อมเจ(าของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุก
หน(า 

- 0 1 ชุด (กรณีผู(ขออนุญาตไม�ใช�
เจ(าของท่ีดินต(องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ(าของท่ีดินให(ก�อสร(าง
อาคารในที่ดิน) 

5) 
หนังสือมอบอํานาจกรณีให(
บุคคลอ่ืนยื่นแจ(งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) 
หนังสือยินยอมของ
เจ(าของท่ีดินกรณีท่ีดิน
บุคคลอ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) 
รายการคํานวณ (กรณีการ
ถมดินที่มีพื้นท่ีของเนินดิน

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ติดต�อเป>นผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต� 
2 เมตรข้ึนไปวิศวกร
ผู(ออกแบบและคํานวณ
ต(องเป>นผู(ได(รับใบอนุญาต
ให(ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาไม�ต่ํากว�า
ระดับสามัญวิศวกรกรณี
พื้นที่เกิน 2,000 ตาราง
เมตรและมีความสูงของ
เนินดินเกิน 5 เมตรวิศวกร
ผู(ออกแบบและคํานวณ
ต(องเป>นผู(ได(รับใบอนุญาต
ให(ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมสาขา
วิศวกรรมโยธาระดับวุฒิ
วิศวกร) 

8) 

ชื่อผู(ควบคุมงาน (กรณีการ
ถมดินที่มีพื้นท่ีของเนินดิน
ติดต�อเป>นผืนเดียวกันเกิน 
2,000 ตารางเมตรและมี
ความสูงของเนินดินตั้งแต� 
2 เมตรข้ึนไปต(องเป>นผู(
ได(รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 

9) 
ชื่อและที่อยู�ของผู(แจ(งการ
ถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

 
 



5/5 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) ค�าธรรมเนียมต�อฉบับฉบบัละ 500 บาท 

ค�าธรรมเนียม 500 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ช�องทางการร�องเรียน 
  1) ช�องทางการร�องเรียนองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 

หมายเหต ุ
1. ทางอินเทอร�เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท� : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย� : 99 หมู�ท่ี 5 ตําบลชาํผักแพว อําเภอแก�งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน�วยดํารงธรรมองค�การบริหารส�วนตําบลชาํผักแพว 
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
 

  2) ช�องทางการร�องเรียนผู(ว�าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัด) 
 

  3) ช�องทางการร�องเรียนศูนย�บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหต(ุ เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู�ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ= 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 1 โดยหัวหน(าหน�วยงาน 

(Reviewer) 

จัดทําโดย องค�การบริหารส�วนตําบลชาํผกัแพว อําเภอ
แก�งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร�โดย - 
 


