คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1.ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2.หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
3.ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4.หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5.กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6.ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7.พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8.กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วัน
9.ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน จานวนคาขอที่มากที่สุด จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 10.ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อ
ถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
11.ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
โทรศัพท์ 076-599877
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต

ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุ
ใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคาขอดังกลาวแลวใหดาเนินการตอไปได
จนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น
13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

-

1)

2)

3)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
14.งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

ที่
1)
2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้าย
อาคารดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สาเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่
กรณี
หนังสือแสดง
ความยินยอม

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

ที่

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)

1

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16.ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียมหมายเหตุ 17.ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแสน
โทรศัพท์ 076-599877
หมายเหตุ

2)
3)

ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมายเหตุ
-

