
 
คู่มือส าหรับประชาชน 

 
งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 
  

ขอบเขตการให้บริการ 
สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
     ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
      พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
     ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา  
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 
 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
    การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
     ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับค า
ขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานทีใ่ห้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 



ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
    พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 
     ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 



 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
                 เมื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้ง ตามมาตรา 
39 ทวิ ได้กระทาการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือหีเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด 
เพ่ือทาการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายในกาหนดเวลาตาม
วรรคสอง ถ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทาการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร นั้นเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ แต่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นมิได้ทาการ ตรวจสอบภายในกาหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคล
ใดใช้อาคารนั้นเพ่ือกิจการดังที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ต่อไปได้ 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 



ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
         กรณีผไูดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานให
มีหนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการด าเนินการ
ตามท่ีไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า-ออกของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 



ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
         หามมิใหเจาของหรือผูครอบครองอาคารที่ตองมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สรางข้ึนเพื่อใชเปนที่จอดรถที่กลับรถและทางเขาออก
ของรถตามที่ระบุไวในมาตรา 8 )9 ( ดัดแปลงหรือใชหรือยินยอมใหบุคคลอื่นดัดแปลงหรือใชที่จอดรถที่กลับรถและทางเขา
ออกของรถนั้นเพ่ือการอ่ืนทั้งนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนเวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 



ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดย
อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
         ผใูดจะกอสรางอาคารโดยไมยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นก็ไดโดยการแจ้งตอเจาพนักงานทองถิ่น
ตามมาตรา 99ทวิเมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้งในกรณีท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้
แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้ง
มาด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้
ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามท่ีได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่า
การก่อสร้างอาคารที่ได้แจ้งไว้แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้
ตามมาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิทราบ
โดยเร็ว 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 



 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องที่ซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 



 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พ.ร.บ.  การขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543 
1.การขุดดินที่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วนดังนี้ 
         1.1การด าเนินการขุดดินนั้นจะต้องเป็นการด าเนินการในท้องที่ที่พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินใช้บังคับได้แก่ 
              1) เทศบาล 
              2) กรุงเทพมหานคร 
              3) เมืองพัทยา 
              4) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่มีกฎหมายโดยเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 
              5) บริเวณท่ีมีพระราชกฤษฎีกาให้ใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
              6) เขตผังเมืองรวมตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
              7) ท้องทีซ่ึ่งรัฐมนตรีประกาศก าหนดให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน (ใช้กับกรณีองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นซึ่งไม่อยู่ในเขตควบคุมอาคารและไม่อยู่ในเขตผังเมืองรวม) 
         1.2การด าเนินการขุดดินเข้าลักษณะตามมาตรา 17แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินคือประสงค์จะท าการขุด
ดินโดยมีความลึกจากระดับพ้ืนดินเกิน 3เมตรหรือมีพ้ืนที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตรหรือมีความลึกหรือพ้ืนที่ตามท่ี
เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศก าหนดโดยการประกาศของเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะต้องไม่เป็นการกระท าท่ีขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ. 2543    
     2. การพิจารณารับแจ้งการขุดดิน 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่มีการแจ้ง
ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ถูกต้องภายใน 7วันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไขให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจออกค าสั่งให้การแจ้ง
เป็นอันสิ้นผลกรณีถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง 
ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมต่อฉบับฉบับละ 500 บาท 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 
 
 

คู่มือส าหรับประชาชน 
 

งานที่ให้บริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองช่าง 

  
ขอบเขตการให้บริการ 

สถานที่/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

กองช่าง  เทศบาลต าบลหนองตาด วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08.30 น – 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. 



 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไงในการยื่นค าขอ 
        พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 
ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
การรับเรื่องร้องเรียน 
     หากการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลกท่ีระบุไว้ข้างต้น สามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่ กองช่าง เทศบาลต าบลหนองตาด  
โทร 0 4466 6111  www.nongtad.go.th 
ตัวอย่างแบบฟอร์มและการกรอกข้อมูล 
แบบค าขอรับใบอนุญาต ติดต่อได้ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหนองตาด 
 


