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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำน
บริกำรที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย เบอร์โทรศัพท์ 053608000-1
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (ตำมมำตรำ 21) และอนุญำตรื้อถอนอำคำร (ตามมาตรา
22)ใหใชไดตามร
า าห ในใบอนุญำตถา ไดร ใ
าต ร จะขอต า ใ
าต ตองยื่น
คำขอก ใ
าต า
ม ยื่นคำขอดังกลา วให า ารตอไปได
ำเจา
า องถิ่นจะ
สั่งไม าตใหต า ใ
าต
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภท
ขั้นตอน

กำรตรวจสอบ ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำตพร้อม
เอกสำร
เอกสำร

1 วัน

-

กำรพิจำรณำ

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำ 2 วัน
เอกสำรประกอบกำรขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต

-

กำรพิจำรณำ

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบกำร
ดำเนินกำรตำมใบอนุญำตว่ำถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออำยุ
ใบอนุญำตทรำบ (น.1)

-

2)

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
ให้บริกำร

2 วัน

หมำยเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขอต่ออำยุ
ใบอนุญำต)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

1) บัตรประจำตัวประชำชน 2) หนังสือรับรองนิติบุคคล -

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร

0
0

1
1

ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ

(กรณีบุคคลธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ภำครัฐผู้ เอกสำร เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ

แบบคำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรดัดแปลง อำคำรรื้อถอนอำคำรเคลื่อนย้ำยอำคำรดัดแปลงหรือ
1)
ใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำร
ยื่น (แบบข. 5)
สำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรื้อถอนหรือ
2)
เคลื่อนย้ำยอำคำรแล้วแต่กรณี

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำย
เหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

3/3

ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ภำครัฐผู้ เอกสำร เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 3) 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบน. 4) 4) (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำย
เหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม…………………. บำท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หมำยเหตุ 1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หมำยเหตุ(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

