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คูมือสําหรบัประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดดัแปลงรื้อถอนหรอืเคลื่อนยายอาคาร 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : เทศบาลตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก จงัหวัดเพชรบรูณ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลือ่นยายอาคาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรอืเคลือ่นยาย

อาคาร 21/05/2558 17:06  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการเทศบาลตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก จงัหวัดเพชรบรูณ โทรศัพท, โทรสาร 
056704696 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ต้ังแตเวลา 08:30-16:30 น.   
(ไมมีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองย่ืนคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุและเมื่อไดย่ืนคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
น้ัน 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน เทศบาลตําบล
ตาลเด่ียว อําเภอ
หลมสัก จงัหวัด
เพชรบรูณ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วัน เทศบาลตําบล
ตาลเด่ียว อําเภอ
หลมสัก จงัหวัด
เพชรบรูณ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน
ใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วัน เทศบาลตําบล
ตาลเด่ียว อําเภอ
หลมสัก จงัหวัด
เพชรบรูณ 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตออายุ
ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ดัดแปลงหรอืใชที่
จอดรถทีก่ลบัรถ
และทางเขาออก
ของรถเพือ่การย่ืน 
(แบบข. 5) 

2) 

สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน (แบ
บน. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
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1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ 
หมายเหตุ ( เลขที่ 99 หมูที่ 3 ตําบลตาลเด่ียว อําเภอหลมสกั จังหวัดเพชรบรูณ 24120 /โทร,โทรสาร 056-
704696 / เว็บไซต www.tandiao.go.th) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพิมพ 16/07/2560 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย นายพิภพ มีวัฒนะ 
อนุมัติโดย นายศักด์ิเพชร นามสมิมา 
เผยแพรโดย นายพิภพ มีวัฒนะ 

 
 
 

 


