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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : กองช่ำง เทศบำลเมืองต้นเปำ
กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 29 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน.........................
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด....................
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด....................
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) กองช่ำง เทศบำลเมืองต้นเปำ โทร 053 338048 – 49 ต่อ 106 , 133
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคาขอดังกลาวแลวใหดาเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
เอกสาร

1 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาต)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
2)
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
การดาเนินการตามใบอนุญาต
3)
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 29 วัน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
23 วัน
5 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ขอต่ออายุใบอนุญาต)

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
1
0
ชุด
ก่อสร้างอาคารดัดแปลง
อาคารรื้อถอนอาคาร
1) เคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง
0
1
ชุด
2) ดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่กรณี
หนังสือแสดงความยินยอม
1
0
ชุด
ของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4)
3) (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

4)

หนังสือแสดงความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4)
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1
0
ชุด

หมำยเหตุ
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
4) กองช่ำง เทศบำลเมืองต้นเปำ โทร 053 338048 – 49 ต่อ 106 , 133
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-

