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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร(ตามมาตรา 22 )
ให้ได้ใช้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์ จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่อ
อายุใบอนุญาตนั้น
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

2 วัน

1)

2)

3)

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

-

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลปอ
อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ที่
รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
ภำครัฐผู้ เอกสำร เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1)

แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อ

หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ภำครัฐผู้ เอกสำร เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ
1
0

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

-
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ที่

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
ถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น
(แบบ ข. 5)
สาเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)

หน่วยงำน จำนวน จำนวน
ภำครัฐผู้ เอกสำร เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม……………. บาท
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลปอ
หมำยเหตุ 1. ทางอินเทอร์เน็ต (/www.por.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 053-602742 ,053-602743 )
3. ทาง ไปรษณีย์ : องค์การบริหารส่วนตาบลปอ 193 หมู่ 3 ตาบลปอ อาเภอเวียงแก่น
จังหวัดเชียงราย
4. ศูนย์ดารงธรรม : ศูนย์ดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลปอ
2)

ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

