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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร 21/05/2558 17:06  

11. ชองทางการใหบริการ  

 สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาขา 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

12. หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใช

ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน



2/5 
 

ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตให

ตออายุใบอนุญาตนั้น 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึง

ขั้นตอนใดและแจงใหผุขอ

ตออายุใบอนุญาตทราบ 

(น.1) 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ

อายุใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนยาย

อาคารดัดแปลง

หรือใชที่จอดรถที่

กลับรถและ

ทางเขาออกของ

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนา

ใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยาย

อาคารแลวแต

กรณี 

- 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

ของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ที่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

 



5/5 
 

17. ชองทางการรองเรียน 

ชองทางการรองเรียน  รองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาขา   หมูที่ 12  ตําบลนาขา  อ.หลังสวน   

จ.ชุมพร   โทรศัพท  0-7759-5263  หรือทางเว็บไซต  www.nakha.go.th 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

 
 

http://www.nakha.go.th/



