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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบรหิารส่วนต าบลเจ้าวัด ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร 

2. หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าวัด 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรว

ข้อบัญญัติ*ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   5วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่นอ้ยที่สุด 0  

10. ชื่ออา้งองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอตอ่อายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรอื

เคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06  

11. ช่องทางการใหบ้ริการ  

1) สถานที่ใหบ้ริการ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลเจ้าวัด ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด

อุทัยธานี โทรศัพท์, โทรสาร 050-040-285 / ตดิต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแตเ่วลา 08:30-

16:30 น.   (ไม่มพีักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสรา้งดัดแปลงหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)

ใหใชไดตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค า

ขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลวใหด าเนนิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไม

อนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หนว่ยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขอตอ่อายุใบอนุญาต

พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนอง

แหน อ าเภอ

พนมสารคาม 

จังหวัด

ฉะเชงิเทรา 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนุญาต 

 

2 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนอง

แหน อ าเภอ

พนมสารคาม 

จังหวัด

ฉะเชงิเทรา 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบการด าเนินการ

ตามใบอนุญาตว่าถึง

ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.1) 

 

2 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนอง

แหน อ าเภอ

พนมสารคาม 

จังหวัด

ฉะเชงิเทรา 

(องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอต่อ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนว่ยงานภาครัฐ

ผูอ้อกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หนว่ยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนว่ยงานภาครัฐ

ผูอ้อกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หนว่ยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอตอ่

อายุใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนย้าย

อาคารดัดแปลง

หรอืใช้ที่จอดรถ

ที่กลับรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนา

ใบอนุญาต

ก่อสร้าง

ดัดแปลงรื้อถอน

หรอืเคลื่อนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

 

- 0 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนว่ยงานภาครัฐ

ผูอ้อกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจรงิ 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หนว่ยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคุม

งาน (แบบน. 4) 

(กรณีที่เป็น

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าวัด ต าบลเจ้าวัด  อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 

61140 

หมายเหตุ  /โทร,โทรสาร 056-040285 / เว็บไซต์ http://www.chaowat.go.th/home  
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

http://www.chaowat.go.th/home
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