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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรแจห้งรมืรื้อถอนอสำคสำรตสำมมสำตรสำ 39 ทวริ
หนคู่วยงสำนททที่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

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

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

หลรักเกณฑค์ วริธทกสำร เงมืที่อนไข (ถห้สำมท) ในกสำรยมืที่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
     ผผูน้ใดจะรรตั้อถอนอาคารทสีที่มสีสส่วนสผูงเกริน 15 เมตร ซถึที่งอยผูส่หส่างจากอาคารอรที่นหรรอทสีที่สาธารณะนน้อยกวส่าความสผูงของอาคาร และ
อาคารทสีที่อยผูส่หส่างจากอาคารอรที่นหรรอทสีที่สาธารณะนน้อยกวส่า 2 เมตร โดยไมส่ยรที่นคตาขอรจับใบอนศุญาตจากเจน้าพนจักงานทน้องถริที่น กก็ไดน้ 
โดยการแจน้งตส่อเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตามมาตรา 39 ทวริ เมรที่อผผูน้แจน้งไดน้ดตาเนรินการแจน้งแลน้วเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตน้องออกใบรจับแจน้ง
ตามแบบทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นกตาหนดเพรที่อเปป็นหลจักฐานการแจน้งใหน้แกส่ผผูน้นจัตั้นภายในวจันทสีที่ไดน้รจับแจน้งในกรณสีทสีที่เจน้าพนจักงานทน้อง
ถริที่นตรวจพบในภายหลจังวส่าผผูน้แจน้งไดน้แจน้งขน้อมผูลหรรอยรที่นเอกสารไวน้ไมส่ถผูกตน้องหรรอไมส่ครบถน้วนตามทสีที่ระบศุไวน้ในมาตรา 39 ทวริ ใหน้เจน้า
พนจักงานทน้องถริที่นมสีอตานาจสจัที่งใหน้ผผูน้แจน้งมาดตาเนรินการแกน้ไขใหน้ถผูกตน้องหรรอครบถน้วนภายใน 7 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ไดน้รจับแจน้งคตาสจัที่งดจัง
กลส่าวและภายใน 120 วจันนจับแตส่วจันทสีที่ไดน้ออกใบรจับแจน้งตามมาตรา 39 ทวริ หรรอนจับแตส่วจันทสีที่เรริที่มการรรตั้อถอนอาคารตามทสีที่ไดน้แจน้ง
ไวน้ถน้าเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นไดน้ตรวจพบวส่าการรรตั้อถอนอาคารทสีที่ไดน้แจน้งไวน้แผนผจังบรริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
หรรอรายการคตานวณของอาคารทสีที่ไดน้ยรที่นไวน้ตามมาตรา 39 ทวริ ไมส่ถผูกตน้องตามบทบจัญญจัตริแหส่งพระราชบจัญญจัตรินสีตั้กฎกระทรวง
หรรอขน้อบจัญญจัตริทน้องถริที่นทสีที่ออกตามพระราชบจัญญจัตรินสีตั้หรรอกฎหมายอรที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้องใหน้เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นมสีหนจังสรอแจน้งขน้อทจักทน้วง
ใหน้ผผูน้แจน้งตามมาตรา 39 ทวริ ทราบโดยเรก็ว

ขรัรื้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนททที่รรับผริดชอบ
ขรัรื้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยรที่นแจน้งรรตั้อถอนอาคารจส่ายคส่าธรรมเนสียมและรจับใบรจับแจน้ง
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการแจน้ง
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาแบบแปลนและพริจารณารจับรองการ
   แจน้งและมสีหนจังสรอแจน้งผผูน้ยรที่นแจน้งทราบ

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  15 วจัน 
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รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสรอรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. แบบการแจน้งรรตั้อถอนอาคารตามทสีที่เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นกตาหนดและกรอกขน้อความใหน้ครบถน้วน  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร) 
4. หนจังสรอรจับรองของวริศวกรผผูน้ออกแบบขจัตั้นตอนและสริที่งปป้องกจันวจัสดศุหลส่นในการรรตั้อถอนอาคาร (กรณสีอาคารมสีลจักษณะขนาด
   อยผูส่ในประเภทวริชาชสีพควบคศุม)  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร)
5. โฉนดทสีที่ดรินน.ส.3 หรรอส.ค.1 ขนาดเทส่าตน้นฉบจับทศุกหนน้าพรน้อมเจน้าของทสีที่ดรินลงนามรจับรองสตาเนาทศุกหนน้ากรณสีผผูน้ขออนศุญาต
   ไมส่ใชส่เจน้าของทสีที่ดรินตน้องมสีหนจังสรอยรินยอมของเจน้าของทสีที่ดรินใหน้รรตั้อถอนอาคารในทสีที่ดริน  สตาเนา 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร)
6. ใบอนศุญาตใหน้ใชน้ทสีที่ดรินและประกอบกริจการในนริคมอศุตสาหกรรมหรรอใบอนศุญาตฯฉบจับตส่ออายศุหรรอใบอนศุญาตใหน้ใชน้ทสีที่ดรินและ
   ประกอบกริจการ (สส่วนขยาย) พรน้อมเงรที่อนไขและแผนผจังทสีที่ดรินแนบทน้าย (กรณสีอาคารอยผูส่ในนริคมอศุตสาหกรรม)  ฉบจับจรริง 
   1 ชศุด     
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร)
7. กรณสีทสีที่มสีการมอบอตานาจตน้องมสีหนจังสรอมอบอตานาจตริดอากรแสตมปป์ 30 บาทพรน้อมสตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชนสตาเนา
   ทะเบสียนบน้านหรรอหนจังสรอเดรินทางของผผูน้มอบและผผูน้รจับมอบอตานาจ  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร)
8. บจัตรประจตาตจัวประชาชนและสตาเนาทะเบสียนบน้านของผผูน้มสีอตานาจลงนามแทนนริตริบศุคคลผผูน้รจับมอบอตานาจเจน้าของทสีที่ดริน (กรณสี
   เจน้าของทสีที่ดรินเปป็นนริตริบศุคคล)  สตาเนา 1 ชศุด
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้แจน้งรรตั้อถอนอาคาร)
9. หนจังสรอรจับรองของวริศวกรผผูน้ออกแบบพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม (ระดจับวศุฒริวริศวกร)  
   ฉบจับจรริง 1 ชศุด    
   หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบ) 
10. หนจังสรอยรินยอมเปป็นผผูน้ควบคศุมงานของวริศวกรผผูน้ควบคศุมการรรตั้อถอนพรน้อมสตาเนาใบอนศุญาตเปป็นผผูน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรม
     ควบคศุม (กรณสีอาคารทสีที่ตน้องมสีวริศวกรควบคศุมงาน)  ฉบจับจรริง 1 ชศุด
     หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบ)
11. แผนผจังบรริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทสีที่มสีลายมรอชรที่อพรน้อมกจับเขสียนชรที่อตจัวบรรจงและคศุณวศุฒริทสีที่อยผูส่ของ
     สถาปนริกและวริศวกรผผูน้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 10 (พ.ศ.2528) ฉบจับจรริง 1 ชศุด     
รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนททที่ตห้องใชห้
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     หมสำยเหตนุ (เอกสารในสส่วนของผผูน้ออกแบบ) 
12. หลจักฐานอรที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

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

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรทยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนก็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผูส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง
5. ตผูน้รจับฟฟังความคริดเหก็น (ตจัตั้งอยผูส่ ณ ศผูนยค์บรริการขน้อมผูลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง) 

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการแจน้งรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวริ
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ชมืที่อกระบวนงสำน: การแจน้งรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวริ
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน: กรมโยธาธริการและผจังเมรองกรมโยธาธริการและผจังเมรองกรมโยธาธริการและผจังเมรอง
ประเภทของงสำนบรริกสำร: กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผูมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบก็ดเสรก็จใน
หนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร: รจับแจน้ง
กฎหมสำยททที่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือททที่เกทที่ยวขห้อง:

 1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดรับผลกระทบ: บรริการทจัที่วไป
พมืรื้นททที่ใหห้บรริกสำร: ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงททที่กสสำหนดระยะเวลสำ: พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้อง
ถริที่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำททที่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ: 15 วจัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดรอน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืที่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน: การแจน้งรรตั้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวริ

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวก็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผูนยค์กลางขน้อมผูลคผูส่มรอสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผูส่มรอ: -

                                                   องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา โทร 044-009515-6

ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำททที่


