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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ างดัดแปลงรือ้ ถอนหรือเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ภายในเขตเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการสานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์ เงิ น ทีด่ าเนิ นการอนุญาต/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อ้ ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให้
ใช้ ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาตถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต้ ออายุใบอนุญาตจะต้ องยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ ้นอายุและเมื่อได้ ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ วให้ ดาเนินการต่อไปได้ จนกว่าเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นจะสัง่ ไม่อนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตนัน้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ
-

2)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

-

3)

การพิจารณา

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

2 วัน

-

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)

2)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนย้ าย
อาคารดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สาเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลง
รื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารแล้ วแต่
กรณี

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่
3)

4)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

1

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน สานักงานเทศบาลตาบลศรี โพธิ์เงิน
หมายเหตุ(เลขที ่ 222 หมู่ที่ 2 ตาบลศรี โพธิ์ เงิ น อาเภอป่ าแดด จังหวัดเชี ยงราย 57190 โทร.0-53602836 )

18. หมายเหตุ
-

วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

23/06/2564
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
กองช่าง
นายกเทศมนตรี ตาบลศรี โพธิ์เงิน
จพง.ธุรการ สานักปลัดเทศบาล

