
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให้

ใช้ไดต้ามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคําขอก่อน

ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ย่ืนคําขอดังกล่าวแล้ว ให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาต

ให้ตอ่อายุใบอนุญาตนั้น 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บริการ 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือ
คลอง จังหวัดกระบ่ี/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5 วัน 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))  

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))  

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 2 วัน - 
 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดำเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งใหผุ้้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต))  

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อ
ถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สำเนาใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชดุ 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สำเนา 0 ชุด 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
หมายเหตุ - 

6) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปตัยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชดุ 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ช่องทางการรอ้งเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการรอ้งเรียน / แนะนำบริการ 
1) องค์การบริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 075692246))  
2) อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี ่

(หมายเหตุ: (ศนูย์ดำรงธรรมอำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี))  
3) จังหวัดกระบ่ี 

(หมายเหตุ: (ศนูย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดกระบี)่)  
4) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

 

แบบฟอร์ม ตวัอย่างและคู่มอืการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 



 

หมายเหตุ   - 

 

ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผัง

เมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

      1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบงัคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 5.0 

 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรอืเคลื่อนย้ายอาคาร องค์การ

บริหารส่วนตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คูม่ือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


