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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมคีวามส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พ้ืนที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายใุบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอนหรือ

เคล่ือนยา้ยอาคาร 21/05/2558 17:06  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีด าเนินการอนุญาต/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มพีักเท่ียง)หมายเหตุ - 

12. หลกัเกณฑ์ วธิกีาร เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตร้ือถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใ้ชhได้
ตามระยะเวลาท่ีก  าหนดไวใ้นใบอนุญาตถา้ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตประสงคจ์ะขอต่ออายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่ค  าขอก่อน
ใบอนุญาตส้ินอายแุละเม่ือไดย้ืน่ค  าขอดงักล่าวแลว้ใหด้  าเนินการต่อไปไดจ้นกว่าเจา้พนกังานทอ้งถ่ินจะสัง่ไม่อนุญาตให้
ต่ออายใุบอนุญาตนั้น 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาต
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต่อ
อายใุบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต่อ
อายใุบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจง้ใหผุ้ข้อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอต่อ
อายใุบอนุญาต) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดดัแปลงอาคาร
ร้ือถอนอาคาร
เคล่ือนยา้ยอาคาร
ดดัแปลงหรือใช้
ท่ีจอดรถท่ีกลบั
รถและ
ทางเขา้ออกของ
รถเพื่อการยืน่ 
(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนาใบอนุญาต
ก่อสร้างดดัแปลง
ร้ือถอนหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร
แลว้แต่กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนงัสือแสดง
ความยนิยอมของ
ผูค้วบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนงัสือแสดง
ความยนิยอมของ
ผูค้วบคุมงาน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหตุ 

(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนส่วนโยธา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  044056095 
2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดทุกจังหวดั) 
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.
พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย ไพวรรณ  กลมเกลียว 
อนุมตัโิดย เมธาวฒัน์  วิเรขะพนัธ ์
เผยแพร่โดย ดวงตา  บุตรโคตร 
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