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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขออนนุญสำตเคลมืลื่อนยห้สำยอสำคสำร
หนคู่วยงสำนททลื่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนททลื่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืลื่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืลื่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
      ผผูน้ใดจะเคลลที่อนยน้ายอาคารตน้องไดน้รจับใบอนศุญาตจากเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นโดยเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตน้องตรวจพริจารณาและออก
ใบอนศุญาตหรลอมสีหนจังสลอแจน้งคตาสจัที่งไมส่อนศุญาตพรน้อมดน้วยเหตศุผลใหน้ผผูน้ขอรจับใบอนศุญาตทราบภายใน 45 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ไดน้รจับคตาขอ
ในกรณสีมสีเหตศุจตาเปป็นทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นไมส่อาจออกใบอนศุญาตหรลอยจังไมส่อาจมสีคตาสจัที่งไมส่อนศุญาตไดน้ภายในกตาหนดเวลาใหน้ขยาย
เวลาออกไปไดน้อสีกไมส่เกริน 2 คราวคราวละไมส่เกริน 45 วจัน แตส่ตน้องมสีหนจังสลอแจน้งการขยายเวลาและเหตศุจตาเปป็นแตส่ละคราวใหน้ผผูน้
ขอรจับใบอนศุญาตทราบกส่อนสริตั้นกตาหนดเวลาหรลอตามทสีที่ไดน้ขยายเวลาไวน้นจัตั้นแลน้วแตส่กรณสี

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททลื่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยลที่นคตาขออนศุญาตกส่อสรน้างอาคารพรน้อมเอกสาร
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการขออนศุญาต
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบการใชน้ประโยชนค์ทสีที่ดรินตาม
   กฎหมายวส่าดน้วยการผจังเมลองตรวจสอบสถานทสีที่กส่อสรน้างจจัดทตาผจังบรริเวณแผนทสีที่สจังเขป
   ตรวจสอบกฎหมายอลที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้องเชส่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรลที่องเขตปลอดภจัยใน
   การเดรินอากาศเขตปลอดภจัยทางทหารฯและพรบ.จจัดสรรทสีที่ดรินฯ
4. การลงนาม/คณะกรรมการมสีมตริ : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาแบบแปลนและ
   พริจารณาออกใบอนศุญาต (อ.1) และแจน้งใหน้ผผูน้ขอมารจับใบอนศุญาตเคลลที่อนยน้ายอาคาร (น.1)

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  45 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททลื่ตห้องใชห้
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1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสลอรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. คตาขออนศุญาตเคลลที่อนยน้ายอาคาร (แบบข. 2)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
4. สตาเนาโฉนดทสีที่ดรินน.ส. 3 หรลอส.ค.1 ขนาดเทส่าตน้นฉบจับทศุกหนน้าพรน้อมเจน้าของทสีที่ดรินลงนามรจับรองสตาเนาทศุกหนน้ากรณสีผผูน้ขอ
   อนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดรินตน้องมสีหนจังสลอยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินใหน้เคลลที่อนยน้ายอาคารไปไวน้ในทสีที่ดริน  จตานวน  1  ชศุด
5. กรณสีทสีที่มสีการมอบอตานาจตน้องมสีหนจังสลอมอบอตานาจตริดอากรแสตมปป์ 30 บาทพรน้อมสตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนสตาเนา
   ทะเบสียนบน้านหรลอหนจังสลอเดรินทางของผผูน้มอบและผผูน้รจับมอบอตานาจ   ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
6. หนจังสลอมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน (กรณสีผผูน้ขออนศุญาตไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดริน)  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
7. สตาเนาบจัตรประชาชนและสตาเนาทะเบสียนของผผูน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบศุคคลผผูน้รจับมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน (กรณสีนริตริบศุคคล
   เปป็นเจน้าของทสีที่ดริน)  ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
8. หนจังสลอรจับรองของสถาปนริกผผูน้ออกแบบพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพสถาปปัตยกรรมควบคศุม (กรณสีทสีที่เปป็น
   อาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพสถาปปัตยกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ขออนศุญาต)
9. หนจังสลอรจับรองของวริศวกรผผูน้ออกแบบพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสี
   ลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบและควบคศุมงาน)
10. แผนผจังบรริเวณแบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน  ฉบจับจรริงจตานวน  5 ชศุด
11. รายการคตานวณโครงสรน้างพรน้อมลงลายมลอชลที่อเลขทะเบสียนของวริศวกรผผูน้ออกแบบ  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
12. หนจังสลอแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงาน (แบบน. 4) (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพ
     วริศวกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด
13. หนจังสลอแสดงความยรินยอมของผผูน้ควบคศุมงาน (แบบน. 4) (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผูส่ในประเภทวริชาชสีพ
     สถาปปัตยกรรมควบคศุม)  ฉบจับจรริงจตานวน  1 ชศุด

คคู่สำธรรมเนทยม
เปป็นไปตามหลจักเกณฑค์ของกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพลที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร (ตคู่อ)
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4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผูน้รจับฟปังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยผูส่ ณ ศผูนยค์บรริการขน้อมผูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขออนศุญาตเคลลที่อนยน้ายอาคาร
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ชมืลื่อกระบวนงสำน : การขออนศุญาตเคลลที่อนยน้ายอาคาร
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน : กรมโยธาธริการและผจังเมลองกรมโยธาธริการและผจังเมลองกรมโยธาธริการและผจังเมลอง
ประเภทของงสำนบรริกสำร : กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผูมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จ
ในหนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: อนศุญาต/ออกใบอนศุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยททลื่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททลื่เกทลื่ยวขห้อง:

  1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดจับผลกระทบ:บรริการทสีที่มสีความสตาคจัญดน้านเศรษฐกริจ/สจังคม
พมืขั้นททลื่ใหห้บรริกสำร : ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททลื่กสสำหนดระยะเวลสำ : พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้อง
ถริที่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำททลื่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 45 วจัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดลอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืลื่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน : การขออนศุญาตเคลลที่อนยน้ายอาคาร

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผูนยค์กลางขน้อมผูลคผูส่มลอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผูส่มลอ: -

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6

ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททลื่


