
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื�อถอนหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื�อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให�ใช�ได�

ตามระยะเวลาที�กําหนดไว�ในใบอนุญาตถ�าผ�ูได�รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต�ออายใุบอนุญาตจะต�องยื�นคําขอก�อน

ใบอนุญาตสิ�นอายแุละเมื�อได�ยื�นคําขอดงักล�าวแล�วให�ดําเนนิการต�อไปได�จนกว�าเจ�าพนักงานท�องถิ�นจะสั�งไม�

อนุญาตให�ต�ออายใุบอนุญาตนั�น 

 

 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขอตอ่อายใุบอนุญาตพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่
อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบการดาํเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขั �นตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารรื�อ
ถอนอาคารเคลื�อนยา้ยอาคารดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลบัรถ
และทางเขา้ออกของรถเพื�อการย ื�น (แบบข. 5) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

4) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื�อถอนหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตั ิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัดทกุจังหวัด)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื�อถอนหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 11:32 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 

32 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เมื�อผูไ้ดร้ับใบอนุญาตใหก้อ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนย�ายอาคารประเภทควบคมุการใช�หรอืผ�ูแจ�ง 

ตามมาตรา 39 ทวไิดก้ระทําการดงักล�าวเสร็จแล�วให�แจ�งเป�นหนังสอืให�เจ�าพนักงานท�องถิ�นทราบตามแบบ 

ที�เจ�าพนักงานท�องถิ�นกําหนดเพื�อทําการตรวจสอบการก�อสร�างดดัแปลงหรอืเคลื�อนย�ายอาคารนั�นให�แล�ว 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแต�วนัที�ได�รับแจ�ง 

 

ถ�าเจ�าพนักงานท�องถิ�นได�ทําการตรวจสอบแล�วเห็นว�าการก�อสร�างดดัแปลงหรอืเคลื�อนย�ายอาคาร 

นั�นเป�นไปโดยถกูต�องตามที�ได�รับใบอนุญาตหรอืที�ได�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวแิล�วก็ให�ออกใบรับรองให� 

แก�ผ�ูไดรับใบอนุญาตหรอืผ�ูแจ�งตามมาตรา 39 ทวเิพื�อให�มกีารใช�อาคารนั�นตามที�ได�รับใบอนุญาตหรอืที� 

ได�แจ�งไว�ตามมาตรา 39 ทวไิด ้

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้และเสยีคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจอาคารที�กอ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคุมงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามที�ไดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที�๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 



ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 13:46 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอเปลี�ยนผูค้วบคมุงาน 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีผ�ูได�รับใบอนุญาตจะบอกเลกิตวัผ�ูควบคมุงานที�ได�แจ�งชื�อไว�หรอืผ�ูควบคมุงานจะบอกเลกิการเป�นผ�ูควบคมุ

งานให�มหีนังสอืแจ�งให�เจ�าพนักงานท�องถิ�นทราบในกรณีที�มกีารบอกเลกิผูค้วบคมุงานผ�ูได�รับใบอนุญาตต�องระงับ

การดาํเนนิการตามที�ได�รับอนุญาตไว�ก�อนจนกว�าจะได�มหีนังสอืแจ�งชื�อและส�งหนังสอืแสดงความยนิยอมของผ�ู

ควบคมุงานคนใหม�ให�แก�เจ�าพนักงานท�องถิ�นแล�ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :5 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขอเปลี�ยนผูค้วบคมุงานพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอเปลี�ยน
ผูค้วบคมุงาน)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอเปลี�ยน
ผูค้วบคมุงาน 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอเปลี�ยน
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบการดาํเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขั �นตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อเปลี�ยนผูค้วบคมุงานทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขอเปลี�ยน
ผูค้วบคมุงาน)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

สําเนาหนงัสอืท ี�ไดแ้จง้ใหผู้ค้วบคมุงานคนเดมิทราบวา่ไดบ้อกเลกิ
มใิหเ้ป็นผูค้วบคุมงานแลว้พรอ้มหลกัฐานแสดงการรบัทราบของผู ้
ควบคมุงานคนเดมิ (แบบน. 5) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื�อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

4) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมต่ามมาตรา 
30            วรรคสอง (แบบน. 8) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื�อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื�อถอนหรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้บอกเลกิผูค้วบคมุงาน
คนเดมิและแจง้ชื�อผูค้วบคมุงานคนใหม่) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

สําเนาหนงัสอืแจง้การบอกเลกิผูค้วบคมุงาน (แบบน. 7) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูค้วบคมุงานคนเดมิไดแ้จง้บอกเลกิการเป็นผูค้วบคมุ
งานไวแ้ลว้และผูไ้ดร้ับใบอนุญาตหรอืใบรับแจง้ประสงคจ์ะแจง้ชื�อผู ้
ควบคมุงานคนใหมใ่หเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นทราบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ชื�อกระบวนงาน:การขอเปลี�ยนผูค้วบคมุงาน 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 13:54 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะก�อสร�างอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นโดยเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คาํสั�งไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแตว่นัที�ไดร้ับคํา

ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคีําสั�งไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลาหรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวนั้�นแลว้แตก่รณี 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์
๓๐บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที�ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบชุื�อเจา้ของอาคารชื�ออาคาร
สถานที�กอ่สรา้งชื�อคณุวฒุทิ ี�อยูข่องวศิวกรผูค้ํานวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที�
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภทที�ต ั�งอยูใ่นบรเิวณที�ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํ �าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพื�นดนิท ี�รองรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ั�นสะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2540 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั�นคงแข็งแรงของวสัดุท ี�
รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

14) 
 

กรณีอาคารที�เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที�หุม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที�ตอ้งมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

18) หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ �าเสยีและการระบายนํ�าทิ�ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 14:01 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเคลื�อนยา้ยอาคาร 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะเคลื�อนยา้ยอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นโดยเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คาํสั�งไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วนันับแตว่นัที�ไดร้ับคํา

ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคีําสั�งไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลาหรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวนั้�นแลว้แตก่รณี 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตเคลื�อนยา้ยอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเคลื�อนยา้ย
อาคาร (น.1) 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) บตัรประจําตวัประชาชน องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

คําขออนุญาตเคลื�อนยา้ยอาคาร (แบบข. 2) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหเ้คลื�อนยา้ย
อาคารไปไวใ้นที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนของผูม้อีํานาจลงนามแทน
นติบิคุคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีนติบิคุคลเป็นเจา้ของ
ที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชื�อเลขทะเบยีนของ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตเคลื�อนยา้ยอาคาร 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 14:29 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลบัรถและทางเขา้ - ออกของ

รถเพื�อการอื�นตามมาตรา 34 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ห�ามมใิห�เจ�าของหรอืผ�ูครอบครองอาคารที�ต�องมพีื�นที�หรอืสิ�งที�สร�างขึ�นเพื�อใช�เป�นที�จอดรถที�กลับรถและทางเข�

าออกของรถตามที�ระบไุว�ในมาตรา 8 (9) ดดัแปลงหรอืใช�หรอืยนิยอมให�บคุคลอื�นดดัแปลงหรอืใช�ที�จอดรถที�กลบัรถและ

ทางเข�าออกของรถนั�นเพื�อการอื�นทั �งนี�ไม�ว�าทั �งหมดหรอืบางส�วนเว�นแต�จะได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�อง

ถิ�น 

 

ขอ้หา้มตามวรรคหนึ�งให�ถอืว�าเป�นภาระตดิพันในอสงัหารมิทรัพย�นั�นโดยตรงตราบที�อาคารนั�นยังมอีย�ูทั �งนี�ไม�ว�าจะมี

การโอนที�จอดรถที�กลับรถและทางเข�าออกของรถนั�นต�อไปยังบคุคลอื�นหรอืไม�ก็ตาม 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตดดัแปลงพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพื�อ
การอื�น)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพื�อ
การอื�น)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพื�อ
การอื�น)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.4) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 
 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
ดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลับรถและทางเขา้-ออกของรถเพื�อ
การอื�น)) 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา 
) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

คําขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ ี�จอดรถที�กลบัรถและทางเขา้ออก
ของรถเพื�อการอื�น (แบบข. 4) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส. 3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิที�ใหใ้ชเ้ป็นที�จอดรถ (กรณีผูข้อ
อนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนและทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีนติบิคุคล
เป็นเจา้ของที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบและคํานวณ (กรณีเป็นส ิ�งที�สรา้งข ึ�นเป็นอาคารเพื�อใช้

เป็นที�จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบสถาปตัยกรรม (กรณีที�เป็นส ิ�งที�สรา้งขึ�นเป็นอาคารเพื�อ
ใชเ้ป็นที�จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต-ุ 

10) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชื�อเลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (กรณีที�เป็นส ิ�งที�สรา้งข ึ�นเป็นอาคารเพื�อใชเ้ป็นที�
จอดรถ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

14) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารหรอืดดัแปลงอาคารหรอื
เคลื�อนยา้ยอาคารหรอืเปลี�ยนการใชอ้าคาร 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ



- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงหรอืใชท้ี�จอดรถที�กลบัรถและทางเขา้ - ออกของรถเพื�อการอื�นตามมาตรา 34 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 14:44 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นโดยเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คาํสั�งไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนันับแตว่นัที�ไดร้ับคํา

ขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคีําสั�งไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลาให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลาหรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวนั้�นแลว้แตก่รณี 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นความประสงคด์ดัแปลงอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตดดัแปลง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขออนุญาตดดัแปลงอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที�ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบชุื�อเจา้ของอาคารชื�ออาคาร
สถานที�กอ่สรา้งชื�อคณุวฒุทิ ี�อยูข่องวศิวกรผูค้ํานวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที�
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภทที�ต ั�งอยูใ่นบรเิวณที�ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํ �าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพื�นดนิท ี�รองรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ั�นสะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

14) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั�นคงแข็งแรงของวสัดุท ี�
รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

15) 
 

กรณีอาคารที�เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที�หุม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

16) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที�ตอ้งมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

17) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ �าเสยีและการระบายนํ�าทิ�ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:07 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ�งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใชอ้าคาร

ดงักลา่วเพื�อกจิการควบคมุการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับกจิการหนึ�งหระสงคใ์ช ้

เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับอกีกจิกรรมหนึ�งจะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นหรอืไดแ้จง้เจา้พนักงาน

ทอ้งถิ�นทราบแลว้ 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :25 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เปลี�ยนการใชอ้าคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เปลี�ยนการใชอ้าคาร)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เปลี�ยนการใชอ้าคาร 
)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลี�ยนการใช ้

อาคาร (น.5) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
เปลี�ยนการใชอ้าคาร)) 

12 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (แบบข. 3) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคารหรอืผู ้
ครอบครองอาคาร 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ5ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชื�อเลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณีที�การเปลี�ยนแปลงการใชอ้าคารทํา
ใหม้กีารเปล ี�ยนแปลงนํ �าหนกับรรทกุบนพื�นอาคารมากขึ�นกวา่ที�
ไดร้บัอนุญาตไวเ้ดมิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณพรอ้มสําเนาหรอื
ภาพถา่ยใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม (กรณี
ที�เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา::  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 25.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:24 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตรื�อถอนอาคารตามมาตรา 22 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะรื�อถอนอาคารที�มสีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึ�งอยูห่า่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารที�

อยูห่า่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่๒เมตรตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�นซึ�งเจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้ง

ตรวจพจิารณาและออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสั�งไมอ่นุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั

นับแตว่นัที�ไดร้ับคาํขอในกรณีมเีหตจํุาเป็นที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอ่าจมคีําสั�งไมอ่นุญาตไดภ้ายใน

กําหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กนิ 45วนัแตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแต่

ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิ�นกําหนดเวลาหรอืตามที�ไดข้ยายเวลาไวน้ั �นแลว้แตก่รณี 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตรื�อถอนอาคารพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตรื�อถอนอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะขออนุญาต
รื�อถอนอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตรื�อถอนอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของ
ผูอ้อกแบบข ั�นตอนวธิกีารและสิ�งป้องกนัวสัดรุว่งหลน่ในการรื�อถอน
อาคาร (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหร้ ื�อถอน
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจบตัรประชาชน
และสําเนาทะเบยีนของผูม้อีํานาจลงนามแทนนติบิคุคลผูร้บัมอบ
อํานาจเจา้ของอาคาร (กรณีเจา้ของอาคารเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตั ิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตรื�อถอนอาคารตามมาตรา 22 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:32 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะก�อสร�างอาคารโดยไม�ยื�นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท

�องถิ�นตามมาตรา 39ทวเิมื�อผูแ้จง้ไดด้ําเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น

กําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ �นภายในวนัที�ไดร้ับแจง้ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้

แจง้ขอ้มลูหรอืยื�นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที�ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจสั�งใหผู้แ้จง้มา

ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้คาํสั�งดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัที�ไดอ้อกใบ

รับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัที�เร ิ�มการกอ่สรา้งอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดต้รวจพบวา่การกอ่สรา้ง

อาคารที�ไดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที�ไดย้ื�นไวต้ามมาตรา 39

ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี�กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญัตนิี�หรอืกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้กอ่สรา้งอาคารจา่ยคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยื�นแจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
กอ่สรา้งอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบการแจง้กอ่สรา้งอาคารตามที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที�ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้กอ่สรา้งอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถาปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

11) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที�ตอ้งมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

14) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบชุื�อเจา้ของอาคารชื�ออาคาร
สถานที�กอ่สรา้งชื�อคณุวฒุทิ ี�อยูข่องวศิวกรผูค้ํานวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที�
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภทที�ต ั�งอยูใ่นบรเิวณที�ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํ �าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพื�นดนิท ี�รองรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ั�นสะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

15) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั�นคงแข็งแรงของวสัดุท ี�
รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

16) 
 

กรณีอาคารที�เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที�หุม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

18) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ �าเสยีและการระบายนํ�าทิ�ง (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ -) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้กอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:40 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ขดุดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การขดุดนิที�ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบที�ครบถว้นดงันี� 

         1.1การดาํเนนิการขดุดนินั�นจะตอ้งเป็นการดําเนนิการในทอ้งที�ที�พระราชบญัญัตกิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบัไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรงุเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นอื�นตามที�มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดตั �งขึ�นซึ�งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณที�มพีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งที�ซึ�งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น

ทอ้งถิ�นซึ�งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การดาํเนนิการขดุดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 17แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการขดุดนิ

โดยมคีวามลกึจากระดับพื�นดนิเกนิ 3เมตรหรอืมพีื�นที�ปากบอ่ดนิเกนิหนึ�งหมื�นตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืพื�นที�ตามที�เจา้

พนักงานทอ้งถิ�นประกาศกาํหนดโดยการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะตอ้งไมเ่ป็นการกระทําที�ขดัหรอืแยง้กบั

พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543    

     2. การพจิารณารับแจง้การขดุดนิ 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกาํหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7 วนันับแตว่ันที�

ไดร้ับแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัที�มกีารแจง้ถา้ผู ้

แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัที�ผูแ้จง้ไดร้ับแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอํีานาจออกคําสั�งใหก้ารแจง้เป็น

อนัสิ�นผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที�กําหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ

แตว่นัที�ไดร้ับแจง้ที�ถกูตอ้ง 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูแ้จง้ยื�นเอกสารแจง้การขดุดนิตามที�กําหนดใหเ้จา้พนักงาน
ทอ้งถิ�นดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขดุดนิ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถกูตอ้ง) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขดุดนิ)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นออกใบรับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

แจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ขดุดนิ)) 

ปาดจัีงหวดันราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีบคุคลธรรมดา)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุ(กรณีนติบิคุคล)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แผนผงับรเิวณที�ประสงคจ์ะดําเนนิการขุดดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตที�ดนิและที�ดนิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที�ดนิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในที�ดนิ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจกรณีใหบุ้คคลอื�นยื�นแจง้การขดุดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิกรณทีี�ดนิบคุคลอื�น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

รายการคํานวณ (วศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณการขดุดนิที�ม ี
ความลกึจากระดบัพื�นดนิเกนิ๓เมตรหรอืพื�นที�ปากบอ่ดนิเกนิ 
10,000 ตารางเมตรตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาไมตํ่�ากวา่ระดบัสามญัวศิวกร
กรณีการขดุดนิที�มคีวามลกึเกนิสงู 20 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

รายละเอยีดการตดิต ั�งอปุกรณสํ์าหรบัวดัการเคลื�อนตวัของดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีการขดุดนิลกึเกนิ 20 เมตร) 

11) 
 

ชื�อผูค้วบคุมงาน (กรณีการขุดดนิลกึเกนิ 3 เมตรหรอืมพีื�นที�ปาก
บอ่ดนิเกนิ 10,000 ตารางเมตรหรอืมคีวามลกึหรอืมพี ื�นที�ตามที�เจา้
พนกังานทอ้งถิ�นประกาศกําหนดผูค้วบคมุงานตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้ขดุดนิ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:51 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้เคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะเคลื�อนยา้ยอาคารโดยไมยื�นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท�

องถิ�นตามมาตรา 39ทวเิมื�อผูแ้จง้ไดดํ้าเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น

กําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ �นภายในวนัที�ไดร้ับแจง้ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้

แจง้ขอ้มลูหรอืยื�นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที�ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจสั�งใหผู้แ้จง้มา

ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้คาํสั�งดงักลา่วและภายใน 120วนันับแตว่นัที�ไดอ้อกใบ

รับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัที�เร ิ�มการเคลื�อนยา้ยอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดต้รวจพบวา่การ

เคลื�อนยา้ยอาคารที�ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคาํนวณของอาคารที�ไดย้ื�นไวต้าม

มาตรา๓๙ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิห่งพระราชบญัญตันิี�กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญตันิี�หรอื

กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบโดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498 
/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
แจง้เคลื�อนยา้ยอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยื�นแจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
เคลื�อนยา้ยอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบการแจง้เคลื�อนยา้ยอาคารตามที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกําหนด
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

สําเนาบตัรประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีาํนาจลงนาม
แทนนติบิคุคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีนติบิคุคลเป็น
เจา้ของที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีที�เป็นอาคารมลีกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต-ุ 

11) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชื�อเลขทะเบยีนของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณีที�
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้เคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 16:21 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม�ยื�นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นก็ได�โดยการแจง้ต�อเจ�าพนักงานท�อง

ถิ�นตามมาตรา๓๙ทวเิมื�อผูแ้จง้ไดด้ําเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�น

กําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ �นภายในวนัที�ไดร้ับแจง้ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ได ้

แจง้ขอ้มลูหรอืยื�นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที�ระบไุวใ้นมาตรา๓๙ทวใิหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอีํานาจสั�งใหผู้แ้จง้มา

ดําเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน๗วนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้คําสั�งดงักลา่วและภายใน๑๒๐วนันับแตว่นัที�ไดอ้อกใบ

รับแจง้ตามมาตรา๓๙ทวหิรอืนับแตว่นัที�เร ิ�มการดดัแปลงอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดต้รวจพบวา่การดดัแปลง

อาคารที�ไดแ้จง้ไวแ้ผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคํานวณของอาคารที�ไดย้ื�นไวต้ามมาตรา๓๙

ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญตัแิหง่พระราชบญัญตันิี�กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตามพระราชบญัญัตนิี�หรอืกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา๓๙ทวทิราบโดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498 /ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :45 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้ดดัแปลงอาคารจ่ายคา่ธรรมเนียมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที�สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งเชน่
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที�ดนิฯ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและมหีนังสอืแจง้ผู ้
ยื�นแจง้ทราบ 
 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ดดัแปลงอาคาร)) 

35 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แบบการแจง้ดดัแปลงอาคารตามที�เจา้พนกังานทอ้งถ ิ�นกําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

ใบอนุญาตหรอืใบรบัแจง้กอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูแ้จง้ไมใ่ชเ่จา้ของ
ที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารใน
ที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตที�ดนิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตที�ดนิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้ดดัแปลงอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็น
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุสิถาปนกิ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

11) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

12) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการกอ่สรา้ง
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

13) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคุมการ
กอ่สรา้งพรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี
สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที�ตอ้งมสีถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

14) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ
วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

15) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้งแผน่ปกระบชุื�อเจา้ของอาคารชื�ออาคาร
สถานที�กอ่สรา้งชื�อคณุวฒุทิ ี�อยูข่องวศิวกรผูค้ํานวณพรอ้มลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพเิศษอาคารที�
กอ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณีอาคารบาง
ประเภทที�ต ั�งอยูใ่นบรเิวณที�ตอ้งมกีารคํานวณใหอ้าคารสามารถรบั
แรงส ั�นสะเทอืนจากแผน่ดนิไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรบั
นํ �าหนกัความตา้นทานความคงทนของอาคารและพื�นดนิท ี�รองรบั
อาคารในการตา้นทานแรงส ั�นสะเทอืนของแผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 
ตอ้งแสดงรายละเอยีดการคาํนวณการออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

16) 
 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที� 6 
พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอืคา่ fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ั�นคงแข็งแรงของวสัดุท ี�
รบัรองโดยสถาบนัที�เชื�อถอืไดว้ศิวกรผูคํ้านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

17) 
 

กรณีอาคารที�เขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง
มรีะยะของคอนกรตีที�หุม้เหล็กเสรมิหรอืคอนกรตีหุม้เหล็กไมน่อ้ย
กวา่ที�กําหนดในกฎกระทรวงหรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที�เชื�อถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

18) แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 กฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

20) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

21) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบําบดันํ �าเสยีและการระบายนํ�าทิ�ง (ระดบัวฒุ ิ
วศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

23) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

24) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์(ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารที�ตอ้งยื�นเพิ�มเตมิสาํหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ (เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ)) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้ดดัแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 16:11 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้ถมดนิ 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

1.การถมดนิที�ตอ้งแจง้ตอ่เจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะตอ้งมอีงคป์ระกอบที�ครบถว้นดงันี� 

         1.1การดาํเนนิการถมดนินั�นจะตอ้งเป็นการดาํเนนิการในทอ้งที�ที�พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิใชบ้งัคบัไดแ้ก ่

              1) เทศบาล 

              2) กรงุเทพมหานคร 

              3) เมอืงพัทยา 

              4) องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นอื�นตามที�มกีฎหมายโดยเฉพาะจัดตั �งขึ�นซึ�งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดในราชกจิจา

นุเบกษา 

              5) บรเิวณที�มพีระราชกฤษฎกีาใหใ้ชบ้งัคบักฎหมายวา่ดว้ยการควบคมุอาคาร 

              6) เขตผงัเมอืงรวมตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืง 

              7) ทอ้งที�ซึ�งรัฐมนตรปีระกาศกําหนดใหใ้ชบ้งัคบัพระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิ (ใชก้บักรณีองคก์ารบรหิารสว่น

ทอ้งถิ�นซึ�งไมอ่ยูใ่นเขตควบคมุอาคารและไมอ่ยูใ่นเขตผังเมอืงรวม) 

         1.2การดาํเนนิการถมดนิเขา้ลกัษณะตามมาตรา 26 แหง่พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิคอืประสงคจ์ะทําการถมดนิ

โดยมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิกวา่ระดับที�ดนิตา่งเจา้ของที�อยูข่า้งเคยีงและมพีื�นที�เกนิ 2,000 ตารางเมตรหรอืมพีื�นที�เกนิกวา่ที�เจา้

พนักงานทอ้งถิ�นประกาศกาํหนดซึ�งการประกาศของเจา้พนักงานทอ้งถิ�นจะตอ้งไมเ่ป็นการขดัหรอืแยง้กับพระราชบญัญัตกิารขดุ

ดนิและถมดนิ 

     2. การพจิารณารับแจง้การถมดนิ 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตามแบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกาํหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ภายใน 7วนันับแตว่ันที�

ไดร้ับแจง้ถา้การแจง้เป็นไปโดยไม่ถกูตอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นแจง้ใหแ้กไ้ขใหถู้กตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัที�มกีารแจง้ถา้ผู ้

แจง้ไม่แกไ้ขใหถ้กูตอ้งภายใน 7วนันับแตว่นัที�ผูแ้จง้ไดร้ับแจง้ใหแ้กไ้ขใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมอํีานาจออกคําสั�งใหก้ารแจง้เป็น

อนัสิ�นผลกรณีถา้ผูแ้จง้ไดแ้กไ้ขใหถ้กูตอ้งภายในเวลาที�กําหนดใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นออกใบรับแจง้ใหแ้กผู่แ้จง้ภายใน 3วนันับ

แตว่นัที�ไดร้ับแจง้ที�ถกูตอ้ง 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :7 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ผูแ้จง้ยื�นเอกสารแจง้การถมดนิตามที�กําหนดใหเ้จา้พนักงาน
ทอ้งถิ�นดําเนนิการตรวจสอบขอ้มลู 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ถมดนิ)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบและพจิารณา (กรณี
ถกูตอ้ง) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ถมดนิ)) 

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

3) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นออกใบรับแจง้และแจง้ใหผู้แ้จง้มารับใบรับ

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง



ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

แจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
ถมดนิ)) 

ปาดจัีงหวดันราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

3) 
 

แผนผงับรเิวณที�ประสงคจ์ะดําเนนิการถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

แผนผงัแสดงเขตที�ดนิและที�ดนิบรเิวณขา้งเคยีง 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ชเ่จา้ของที�ดนิตอ้งมหีนังสอืยนิยอม
ของเจา้ของที�ดนิใหก้อ่สรา้งอาคารในที�ดนิ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

หนงัสอืมอบอาํนาจกรณีใหบุ้คคลอื�นยื�นแจง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิกรณทีี�ดนิบคุคลอื�น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

รายการคํานวณ (กรณีการถมดนิที�มพี ื�นท ี�ของเนนิดนิตดิตอ่เป็น
ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ั�งแต ่2 เมตรข ึ�นไปวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรม
โยธาไมตํ่�ากวา่ระดบัสามญัวศิวกรกรณีพื�นที�เกนิ 2,000 ตาราง
เมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิเกนิ 5 เมตรวศิวกรผูอ้อกแบบและ
คํานวณตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตใหป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธาระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) ชื�อผูค้วบคุมงาน (กรณีการถมดนิที�มพี ื�นที�ของเนนิดนิตดิตอ่เป็น องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

 ผนืเดยีวกนัเกนิ 2,000 ตารางเมตรและมคีวามสงูของเนนิดนิ
ต ั�งแต ่2 เมตรข ึ�นไปตอ้งเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคมุสาขาวศิวกรรมโยธา) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) 
 

ชื�อและที�อยูข่องผูแ้จง้การถมดนิ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมตอ่ฉบบัฉบบัละ 500 บาท 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 500 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 

498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้ถมดนิ 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เก ี�ยวขอ้ง: 

 
1)พ.ร.บ.  การขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตักิารขดุดนิและถมดนิพ.ศ. 2543 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 7.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 15:58 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 



คูม่อืสําหรบัประชาชน : การแจง้รื�อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสไุหงปาดจัีงหวดันราธวิาสกระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผ�ูใดจะรื�อถอนอาคารที�มสีว่นสงูเกนิ 15เมตรซึ�งอยูห่า่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่ความสงูของอาคารและอาคารที�

อยูห่า่งจากอาคารอื�นหรอืที�สาธารณะนอ้ยกวา่ 2เมตรโดยไม�ยื�นคําขอรับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิ�นก็ได�โดยการ

แจง้ต�อเจ�าพนักงานท�องถิ�นตามมาตรา 39ทวเิมื�อผูแ้จง้ไดด้ําเนนิการแจง้แลว้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตอ้งออกใบรับแจง้ตาม

แบบที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกําหนดเพื�อเป็นหลกัฐานการแจง้ใหแ้กผู่นั้ �นภายในวนัที�ไดร้ับแจง้ในกรณีที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจ

พบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มลูหรอืยื�นเอกสารไวไ้มถ่กูตอ้งหรอืไมค่รบถว้นตามที�ระบไุวใ้นมาตรา 39ทวใิหเ้จา้พนักงาน

ทอ้งถิ�นมอีํานาจสั�งใหผู้แ้จง้มาดาํเนนิการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งหรอืครบถว้นภายใน 7วนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้คาํสั�งดงักลา่วและภายใน 

120วนันับแตว่นัที�ไดอ้อกใบรับแจง้ตามมาตรา 39ทวหิรอืนับแตว่นัที�เร ิ�มการรื�อถอนอาคารตามที�ไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนักงานทอ้งถิ�น

ไดต้รวจพบวา่การรื�อถอนอาคารที�ไดแ้จง้ไวแ้ผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรอืรายการคาํนวณของอาคารที�

ไดย้ื�นไวต้ามมาตรา 39ทวไิมถ่กูตอ้งตามบทบญัญัตแิหง่พระราชบญัญตันิี�กฎกระทรวงหรอืขอ้บญัญตัทิอ้งถิ�นที�ออกตาม

พระราชบญัญตันิี�หรอืกฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นมหีนังสอืแจง้ขอ้ทักทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา 39ทวทิราบ

โดยเร็ว 

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอูําเภอสไุหงปาดจีงัหวัด
นราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 498/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพีักเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม :15 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้รื�อถอนอาคารจ่ายคา่ธรรมเนยีมและรับใบรับแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
รื�อถอนอาคาร)) 

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการแจง้ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
รื�อถอนอาคาร)) 

2 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณา
รับรองการแจง้และมหีนังสอืแจง้ผูย้ื�นแจง้ทราบ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�นในพื�นที�ที�จะดําเนนิการ
รื�อถอนอาคาร)) 

12 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปะลรุอูําเภอสไุหง
ปาดจัีงหวดันราธวิาส 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
สําเนา1ฉบบั 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบการแจง้รื�อถอนอาคารตามที�เจา้พนกังานทอ้งถิ�นกําหนดและ
กรอกขอ้ความใหค้รบถว้น 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

4) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบข ั�นตอนและสิ�งป้องกนัวสัดุ
หลน่ในการรื�อถอนอาคาร (กรณีอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทวชิาชพีควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

5) 
 

โฉนดที�ดนิน.ส.3 หรอืส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทกุหนา้พรอ้ม
เจา้ของที�ดนิลงนามรบัรองสําเนาทกุหนา้กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของที�ดนิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของที�ดนิใหร้ ื�อถอน
อาคารในที�ดนิ 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี�ดนิและประกอบกจิการในนคิมอตุสาหกรรมหรอื
ใบอนุญาตฯฉบบัตอ่อายหุรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ ี�ดนิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเง ื�อนไขและแผนผงัที�ดนิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

7) 
 

กรณีที�มกีารมอบอํานาจตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 
30 บาทพรอ้มสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนสาํเนาทะเบยีนบา้น
หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อีํานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอาํนาจเจา้ของที�ดนิ (กรณีเจา้ของ
ที�ดนิเป็นนติบิคุคล) 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สําเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูแ้จง้รื�อถอนอาคาร) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มสาํเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (ระดบัวฒุวิศิวกร) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

10) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคุมการร ื�อถอน
พรอ้มสําเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที�ตอ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 

11) 
 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที�มลีายมอื
ชื�อพรอ้มกบัเขยีนชื�อตวับรรจงและคณุวุฒทิ ี�อยูข่องสถาปนกิและ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําเภอสุ
ไหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

วศิวกรผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที� 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สําเนา0ชดุ 
หมายเหต(ุเอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบ) 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) กองชา่งองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุอํูาเภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 69140 โทรศพัท ์/โทรสาร 0 73651 
498 
(หมายเหต:ุ -) 

2) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปะลรุูอําภอสไุหงปาดจีงัหวัดนราธวิาส 96140 โทรศพัท/์โทรสาร 0 7365 1498 
http://www.paluru.go.th , email: bluru2012@hotmail.co.th 
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดัทุกจงัหวดั 
)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน:การแจง้รื�อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: รับแจง้ 

กฎหมายที�ใหอ้ํานาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทั�วไป 

พ ื�นที�ใหบ้รกิาร:ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา:พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน:สําเนาคูม่อืประชาชน 15/09/2015 16:04 
 

 

เอกสารฉบับนี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 


