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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5 วนั 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือ้ถอนหรือ

เคล่ือนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน อําเภอเมืองเพชรบรีุ  จงัหวดัเพชรบรีุ ๗๖๐๐๐ 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให้

ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาตถ้าผู้ ได้รับใบอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนคําขอก่อน
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ใบอนญุาตสิน้อายแุละเม่ือได้ย่ืนคําขอดงักล่าวแล้วให้ดําเนินการตอ่ไปได้จนกว่าเจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไมอ่นญุาตให้

ตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาต

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่

อายใุบอนญุาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่

อายใุบอนญุาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนญุาตวา่ถึง

ขัน้ตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

(น.1) 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่

อายใุบอนญุาต) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วนั 

 

13. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่

อายใุบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร

ดดัแปลงอาคาร

รือ้ถอนอาคาร

เคล่ือนย้าย

อาคารดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลบัรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพ่ือการย่ืน 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างดดัแปลง

รือ้ถอนหรือ

เคล่ือนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

- 1 0 ชดุ - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

4) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลบางจาน  อําเภอเมืองเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.bangchanphet.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (๐๓๒  ๗๗๐  ๐๐๕) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 

- 
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วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 

จัดทาํโดย นางสาวลกัขณา  เรืองทบั 

อนุมัตโิดย นายเสถียร  นิลทะสิน 

เผยแพร่โดย องค์การบริหารสว่นตําบลบางจาน 

 

 

 
 


