คูมือสำหรับประชาชน : ขัน้ ตอนการดำเนินงานขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรกี ระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เพื่อปองกันภยันตรายที่อาจเกิดแกสุขภาพชีวิตรายกายและทรัพยสินของประชาชน
ดวยปจจุบันปรากฏวาไดมีการกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารโดยมิไดมีการจัดการปองกันภยันอันตรายที่
อาจเกิดแกสุขภาพชีวิตรางกายหรือทรัพยสนิ ของผูอื่นใหเหมาะสมเปนเหตุใหเกิดความเดือดรอนรำคาญและภยันตรายแก
สุขภาพชีวิตรางกายและทรัพยสินของประชาชนที่อยูในบริเวณใกลเคียงเปนประจำ
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวางในฐานะเจาพนักงานทองถิ่นตามมาตรา4แหงพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 จึงกำหนดวิธี
ปฏิบัติในการกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคารเพื่อเปนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่4 (พ.ศ.2526)
ออกตามความในพ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
ชองทางการใหบริการ
สถานทีใ่ หบริการ
กองชางเทศบาลเมืองทับกวาง
โทรศัพท 036 - 357590 - 2 ตอ 109 , 110 ,
111 โทรสาร 036 - 357225
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ไมเวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30 16:30 น.

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการรวม :15 วัน
ลำดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
เจาหนาที่รับคำขอตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ถูกตองลงเลขรับเรื่อง
(หมายเหตุ: -)
2) การตรวจสอบเอกสาร
นายตรวจเขตรับเรื่องและตรวจสอบสถานที่
(หมายเหตุ: -)

เมื่อ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

3 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

ลำดับ
ขั้นตอน
3) การตรวจสอบเอกสาร
วิศวกรตรวจสอบงานวิศวกรรม
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลา
2 วัน

สวนทีร่ ับผิดชอบ
เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

4)

การตรวจสอบเอกสาร
ผูอำนวยการกองชางตรวจสอบพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

5)

การตรวจสอบเอกสาร
รองปลัด/ปลัดเทศบาลตรวจพิจารณา
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

6)

การตรวจสอบเอกสาร
นายกเทศมนตรีหรือผูทำการแทนลงนามอนุญาตคำขอ
กอสราง
(หมายเหตุ: -)
การพิจารณา
เจาหนาที่รวบรวมเอกสารเขียนใบอนุญาต
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

1 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

7)

8)

การพิจารณา
ผูอำนวยการลงนามกำกับใบอนุญาตกอสราง
(หมายเหตุ: -)

1 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

9)

การพิจารณา
รองปลัด/ปลัดเทศบาลลงนามกำกับใบอนุญาตกอสราง
(หมายเหตุ: -)

2 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

10)

การพิจารณา
นายกเทศมนตรีหรือผูทำการแทนลงนามใบอนุญาตกอสราง
(หมายเหตุ: -)

0 วัน

เทศบาลเมืองทับกวาง
อำเภอแกงคอยจังหวัด
สระบุรี

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) คำขออนุญาต (กอสราง,รื้อถอน,เคลื่อนยาย) แลวแตกรณี
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูขออนุญาต
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ3) สำเนาทะเบียนบานของผูขออนุญาต
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ4) สำเนาโฉนดทีด่ ิน (ถายสำเนาทั้งดานหนา-ดานหลังทุกหนา) เทากับ
ตัวจริง
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ5) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาวิศวกรรม/สถาปตยกรรมควบคุม
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ( (กรณีอาคารเขาขายเปนอาคารที่มีลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทเปนวิชาชีพกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมแลวแตกรณี)
)
6) หนังสือแสดงความยินยอมของผูค วบคุมงานตามมาตรา 29

7)

ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุสำเนาใบอนุญาตเปนผูป ระกอบวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปตยกรรม
ควบคุม (ตามขอ 5)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
8) รายการคำนวณโครงสราง (สำหรับอาคารที่เขาขายที่ตองแนบ
รายการคำนวณ)
ฉบับจริง5ฉบับ
สำเนา5ฉบับ
หมายเหตุ9) หนังสือยินยอมใหปลูกสรางอาคารในที่ดิน (กรณีที่ดินเปนบุคคล
อื่น)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ10) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจาของที่ดิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ11) สำเนาทะเบียนบานของเจาของเจาของทีด่ ิน
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ12) แบบแปลนการกอสรางพรอมแผนผังบริเวณกอสรางอาคาร
ฉบับจริง5ฉบับ
สำเนา5ฉบับ
หมายเหตุ13) หนังสือตกลงทำผนังรวมกันกรณีปลูกอาคารชิดเขตที่ดนิ ผูอนื่
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ14) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงคและผูม ีอำนาจชื่อ
แทนนิติบคุ คลผูขออนุญาตทีอ่ อกไมเกินหกเดือน (กรณีนติ ิบุคคล
เปนผูขออนุญาต)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

ลำดับ
ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
15) เอกสารอืน่ ๆทีเ่ กี่ยวของ (ถามี)
ฉบับจริง1ฉบับ
สำเนา1ฉบับ
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลำดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1) ใบอนุญาตกอสราง
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 20 บาท

2)

ใบอนุญาตดัดแปลง/รื้อถอน/เคลื่อนยาย
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 10 บาท

3)

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 20 บาท

4)

ใบรับรอง
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 10 บาท

5)

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง
(หมายเหตุ: -)

คาธรรมเนียม 5 บาท

6)

1. อาคารซึ่งสูงไมเกินสองชัน้ หรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคิดตาม คาธรรมเนียม 0.5 บาท
พื้นทีข่ องอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 0.50 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)
2. อาคารซึ่งสูงเกินสองชัน้ แตไมเกินสามชัน้ หรือสูงเกินสิบสองเมตร คาธรรมเนียม 2 บาท
แตไมเกินสิบหาเมตรใหคิดตามพื้นทีข่ องอาคารแตละชั้นรวมกัน
ตารางเมตรละ 2.00 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)

7)

ลำดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
8) 3. อาคารซึ่งสูงเกินสามชัน้ หรือสูงเกินสิบหาเมตรใหคิดตามพื้นที่
คาธรรมเนียม 4 บาท
ของอาคารแตละชัน้ รวมกัน
ตารางเมตรละ 4.00 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)
9) 4. อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นที่รบั น้ำหนักบรรทุกชัน้ ใดชั้นหนึ่ง คาธรรมเนียม 4 บาท
เกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร ใหคิดตามพืน้ ทีข่ องอาคาร
แตละชัน้ รวมกันตารางเมตรละ 4.00 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)
10) 5. พื้นทีห่ รือสิง่ ที่สรางขึน้ เพือ่ ใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและ
คาธรรมเนียม 0.5 บาท
ทางเขาออกของรถสำหรับอาคารที่กำหนดตาม
มาตรา 8(9) ใหคิดตามพื้นที่ของที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถรวมกันตารางเมตรละ 0.50 บาทในกรณีทพี่ ื้นทีห่ รือสิ่งที่
สรางขึ้นเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับ
อาคารที่กำหนดตามมาตรา 8(9) อยูในอาคารหรือชัน้ หนึ่งชัน้ ใด
ของอาคารไมตองคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรค
หนึ่งอีก

11)

12)

(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)
6. ปายใหคิดตามพื้นทีข่ องปายโดยเอาสวนกวางทีส่ ุดคูณดวยสวนที่ คาธรรมเนียม 4 บาท
ยาวที่สุดตารางเมตรละ 4.00 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสราง
หรือดัดแปลงอาคาร)
7. อาคารประเภทหนึ่งตองวัดความยาวเชนเขื่อนทางหรือทาง
คาธรรมเนียม 1 บาท
ระบายน้ำรั้วหรือกำแพงรวมทั้งประตูรั้ว หรือกำแพงใหคดิ ตามความ
ยาวเมตรละ 1.00 บาท
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนการกอสรางหรือ
ดัดแปลงอาคาร)

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ
ลำดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ
1) กองชางเทศบาลเมืองทับกวาง
(หมายเหตุ: -)
2) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th /
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมอื การกรอก
ลำดับ
ชื่อแบบฟอรม
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที่

ชื่อกระบวนงาน:ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
เทศบาลเมืองทับกวางอำเภอแกงคอยจังหวัดสระบุรี
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ใหอำนาจการอนุญาต หรือทีเ่ กี่ยวของ:
1)เทศบัญญัติเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงหเรื่องกำหนดบริเวณหามกอสรางดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใชอาคารบางชนิด
หรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงหอำเภอแหลมสิงหจังหวัดจันทบุรีพ.ศ. 2558
ระดับผลกระทบ:บริการทั่วไป
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