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คคคมมอสสสำหรร บประชสำชน: กสำรขอตคออสำยยุใบอนยุ ญสำตกคอสรรสำงดร ดแปลงรมรอถอนหรมอ
เคลมคอนยรสำยอสำคสำร
หนนวยงานททนรร บผผดชอบ:องคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอพผมายจรงหวรด
นครราชสทมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1.ชมคอกระบวนงสำน:การขอตนออายยุใบอนยุญาตกนอสรรางดรดแปลงรรรอถอนหรรอเคลรนอนยราย
อาคาร

2. หนควยงสำนเจรสำของกระบวนงสำน:องคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอ
พผมายจรงหวรดนครราชสทมา

3.ประเภทของงสำนบรรกสำร:กระบวนงานบรผการททนใหรบรผการในสนวนภภูมผภาคและสนวนทรอง
ถผนน (กระบวนงานบรผการททนเบบดเสรบจในหนนวยเดทยว)

4.หมวดหมคคของงสำนบรรกสำร:อนยุญาต/ออกใบอนยุญาต/รร บรอง
5.กฎหมสำยททคใหรอสสำนสำจกสำรอนยุ ญสำต หรมอททค เกทคยวขรอง:
1) พระราชบบญญบตตควบคคมอาคารพ.ศ. 2522

6.ระดร บผลกระทบ: บรผการททนมทความสตาครญดรานเศรษฐกผจ/สรงคม
7.พมรนททคใหรบรรกสำร: ทรองถผนน
8.กฎหมสำยขรอบร งครบ/ขรอตกลงททคกสสำหนดระยะเวลสำ พระราชบรญญรตผควบคยุมอาคารพ.ศ. 

2522 กฏกระทรวงขรอบรญญรตผทรองถผนนและประกาศกระทรวงมหาดไทยททนออกโดย
อาศรยอตานาจตามพระราชบรญญรตผควบคยุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลสำททคกสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขรอกสสำหนด ฯลฯ 5 วรน
9.ขรอมคลสถรตร

จสสำนวนเฉลทคยตคอเดมอน 0
จสสำนวนคสสำขอททคมสำกททคสยุด 0
จสสำนวนคสสำขอททคนร อยททคสยุด 0

10. ชมคออรสำงอรงของคคคมมอประชสำชน การขอตนออายยุใบอนยุญาตกนอสรรางดรดแปลงรรรอถอนหรรอ
เคลรนอนยรายอาคาร

11. ชคองทสำงกสำรใหรบรรกสำร
1) สถานทททใหหบรรการองคคการบรตหารสสวนตตาบลนตคมสรร างตนเอง

อตาเภอพตมายจบงหวบดนครราชสสมา 30110
โทร 0-4496-5453
www.nikom-phimai-city.com
/ตตดตสอดร วยตนเองณหนสวยงาน
ระยะเวลาเปร ดใหหบรรการ เปตดใหร บรตการวบนจบนทรคถถงวบนศคกรค (ยกเวร นวบนหยคดทสสทาง
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ราชการกตาหนด) ตบรงแตสเวลา 08:30 - 16:30 น. (มสพบกเทสสยง)
หมายเหตตุ -

12. หลรกเกณฑฑ วรธทกสำร เงมคอนไข(ถรสำมท) ในกสำรยมคนคสสำขอ และในกสำรพรจสำรณสำ
อนยุ ญสำต

ใบอนยุญาตกนอสรรางดรดแปลงหรรอเคลรนอนยรายอาคาร (  ตามมาตรา 21) และอนยุญาตรรรอถอน
 อาคาร (  ตามมาตรา 22)ใหรใชรไดรตามระยะเวลาททนกตาหนดไวรในใบอนยุญาตถราผภูรไดรรร บใบ

อนยุญาตประสงคคจะขอตนออายยุใบอนยุญาตจะตรองยรนนคตาขอกนอนใบอนยุญาตสผรนอายยุและเมรนอไดรยรนน
คตาขอดร งกลนาวแลรวใหรดตาเนผนการตนอไปไดรจนกวนาเจราพนร กงานทรองถผนนจะสร นงไมนอนยุญาตใหรตนอ
อายยุใบอนยุญาตนร รน

13. ขร รนตอน ระยะเวลสำ และสควนงสำนททครร บผรดชอบ

ททค ประเภทขร รนตอน รสำยละเอทยดของขร รน
ตอนกสำรบรรกสำร

ระยะ
เวลสำใหร
บรรกสำร

สควนงสำน /
หนควยงสำน
ททครร บผรด
ชอบ 

หมสำยเหตยุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยรนนขอตนออายยุใบ
อนยุญาตพรรอม
เอกสาร

1 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พรรนททนททนจะขอ
ตนออายยุใบ
อนยุญาต)

2)

การพผจารณา เจราพนร กงานทรองถผนน
ตรวจพผจารณา
เอกสารประกอบการ
ขอตนออายยุใบอนยุญาต

2 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พรรนททนททนจะขอ
ตนออายยุใบ
อนยุญาต)

3) การพผจารณา เจราพนร กงานทรองถผนน
ตรวจสอบการดตาเนผน
การตามใบอนยุญาตวนา
ถถงขร รนตอนใดและ
แจรงใหรผยุรขอตนออายยุใบ

2 วรน - (องคคกร
ปกครองสนวน
ทรองถผนนใน
พรรนททนททนจะขอ
ตนออายยุใบ
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ททค ประเภทขร รนตอน รสำยละเอทยดของขร รน
ตอนกสำรบรรกสำร

ระยะ
เวลสำใหร
บรรกสำร

สควนงสำน /
หนควยงสำน
ททครร บผรด
ชอบ 

หมสำยเหตยุ

อนยุญาตทราบ (น.1) อนยุญาต)

ระยะเวลสำดสสำเนรนกสำรรวม 5 วรน

14. งสำนบรรกสำรนทร ผคสำนกสำรดสสำเนรนกสำรลดขร รนตอน และระยะเวลสำปฏรบรตรรสำชกสำรมสำ
แลรว

ยรงไมนผนานการดตาเนผนการลดขร รนตอน

15. รสำยกสำรเอกสสำรหลรกฐสำนประกอบกสำรยมคนคสสำขอ
15.1) เอกสสำรยมนยรนตร วตนททคออกโดยหนควยงสำนภสำครร ฐ

ททค
รสำยกสำร
เอกสสำร

ยมนยร นตร ว
ตน

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผครออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตยุ

1) บรตรประจตา
ตรวประชาชน

- 0 1 ฉบรบ (กรณทบยุคคล
ธรรมดา)

2)
หนร งสรอ
รร บรอง
นผตผบยุคคล

- 0 1 ชยุด (กรณท
นผตผบยุคคล)

15.2) เอกสสำรอมคน ๆ สสสำหรร บยมคนเพรคมเตรม

ททค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผครออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตยุ

1) แบบคตาขอตนอ
อายยุใบ
อนยุญาต
กนอสรราง
อาคาร
ดรดแปลง
อาคารรรรอ
ถอนอาคาร

- 1 0 ชยุด -



4/6

ททค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผครออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตยุ

เคลรนอนยราย
อาคาร
ดรดแปลงหรรอ
ใชรททนจอดรถททน
กลรบรถและ
ทางเขราออก
ของรถเพรนอ
การยรนน 
(แบบข. 5)

2)

สตาเนาใบ
อนยุญาต
กนอสรราง
ดรดแปลงรรรอ
ถอนหรรอ
เคลรนอนยราย
อาคารแลรว
แตนกรณท

- 0 1 ชยุด -

3)

หนร งสรอ
แสดงความ
ยผนยอมของผภูร
ควบคยุมงาน
(แบบน. 4) 
(กรณทททนเปบน
อาคารมท
ลรกษณะ
ขนาดอยภู นใน
ประเภท
วผชาชทพ
วผศวกรรม
ควบคยุม)

- 1 0 ชยุด -

4) หนร งสรอ
แสดงความ

- 1 0 ชยุด -
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ททค
รสำยกสำร

เอกสสำรยมคน
เพรคมเตรม

หนควยงสำน
ภสำครร ฐผครออก

เอกสสำร

จสสำนวน
เอกสสำร
ฉบรบจรรง

จสสำนวน
เอกสสำร
สสสำเนสำ

หนควย
นร บ

เอกสสำ
ร 

หมสำยเหตยุ

ยผนยอมของผภูร
ควบคยุมงาน
(แบบน. 4) 
(กรณทททนเปบน
อาคารมท
ลรกษณะ
ขนาดอยภู นใน
ประเภท
วผชาชทพ
สถาปร ตยกรร
มควบคยุม)

16. คคสำธรรมเนท ยม
1
)

เปป นไปตสำมหลรกเกณฑฑของกฎกระทรวงฉบรบททค  7 พ.ศ. 2528 ออกตสำม
ควสำมในพระรสำชบรญญรตรควบคยุมอสำคสำรพ.ศ. 2522

คคสำธรรมเนท ยม 0 บาท
หมสำยเหตยุ -

17. ชคองทสำงกสำรรรองเรทยน
1
)

ชคองทสำงกสำรรรองเรทยนองคคการบรผหารสนวนตตาบลนผคมสรรางตนเองอตาเภอพผมาย
จรงหวรดนครราชสทมา 30110 โทร 0-4496-5453 www.nikom-phimai-
city.com
หมายเหตตุ-

2
)

ชคองทสำงกสำรรรองเรทยนศภูนยคบรผการประชาชนสตานร กปลรดส ตานร กนายกรร ฐมนตรท
หมายเหตตุ( เลขทสส 1 ถ.พตษณคโลกเขตดคสตตกทม. 10300 / สายดสวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตตร ปณ.1111 เลขทสส 1 ถ.พตษณคโลกเขตดคสตตกทม. 
10300)

18. ตร วอยคสำงแบบฟอรฑม ตร วอยคสำง และคคคมมอกสำรกรอก 

ไมสมสแบบฟอรคม ตบวอยสาง และคตสมมอการกรอก
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19. หมสำยเหตยุ
-

วรนททค
พรมพฑ

23/07/2558

สถสำนะ รออนยุมรตผขร รนททน 2 โดย
สตานร กงานก.พ.ร. 
(OPDC)

จรดทสสำ
โดย

องคคการบรผหารสนวนตตาบล
นผคมสรรางตนเองอตาเภอ
พผมายจรงหวรดนครราชสท
มาสถ.มท.

อนยุ มร ตร
โดย

-

เผยแพรค
โดย

-


