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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอต่ ออำยุใบอนุญำตก่ อสร้ ำงดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ำยอำคำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สำนักงำนเทศบำลตำบลงิว้ งำม ตำบลงิว้ งำม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 055-448386
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อ้ ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหม่
ใช้ ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาตถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต่องยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ ้นอายุและเมื่อได้ ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ วให้ ดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตนัน้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใดและแจ้
้
งให้ ผ้ ขุ อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

-

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอต่อ
อำยุใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงอำคำร
ดัดแปลงอำคำร
รื อ้ ถอนอำคำร
เคลื่อนย้ ำย
อำคำรดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทำงเข้ ำออกของ
รถเพื่อกำรยื่น
(แบบข. 5)
สำเนำ
ใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงดัดแปลง
รื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ ำย
อำคำรแล้ วแต่
กรณี

1

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคุมงำน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรุงเทพมหานครร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟังความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

1/03/2560
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา/แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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