
คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1.ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลปงยางคก  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่ 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5.กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พ้ืนที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบัญญตัิควบคุมอาคาร 
    พ.ศ 2522 
    ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วัน 
9.ข้อมูลสถิติ 
จ ำนวนเลลี่ยต่อเดือน   
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกที่สุด   
จ ำนวนค ำขอทีน่้อยที่สุด   
1 . ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน 06/08/2015 11:32 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนที่ให้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ตดิต่อ 054367520 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 – 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตก่อสรา้งดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตร 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตร 22) ให้ใช้ได้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ
และเมื่อไดย้ื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตใหต้่ออายุใบอนุญาตนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน    

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ 
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่ 
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขอต่ออายุใบอนุญาต) 
 

2) 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
พิจารณาเอกสาร 
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วัน 
 

- (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขอต่ออายุใบอนุญาต) 
 

3) 
 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ตรวจสอบการด าเนินการ
ใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใดและ
แจ้งให้ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ(น.1) 
 

2 วัน 
 

- (องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน 
พื้นที่ท่ีจะ 
ขอต่ออายุใบอนุญาต 

 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วัน 
 
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยื่นยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำร 

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐ 

ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน 

เอกสำร 

ลบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว 
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิต ิ - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยื่น

เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร    
ลบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ 
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) 
 

แบบค าขอต่อ 

อายุใบอนุญาต 

ก่อสร้างอาคาร 

ตัดแปลงอาคาร 

รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้าย 

อาคารดัดแปลง 

หรือใช้ที่จอดรถท่ี 

กลับรถและ 

ทางเข้าออกของ 

รถเพื่อการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด 
 

- 

2) 
 

ส าเนา 

ใบอนุญาต 

ก่อสร้างดัดแปลง 

รื้อถอนหรือ 

เคลื่อนย้าย 

อาคารแล้วแต ่

กรณ ี

- 0 1 ชุด 
 

- 

3) 

หนังสือแสดง 

ความยินยอม 

ของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี 
ที่เป็นอาคารม ี

ลักษณะขนาดอยู ่
ในประเภท 

วิชาชีพวิศวกรรม 

ควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด - 
 

 4) 

หนังสือแสดง 

ความยินยอม 

ของผู้ควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณี 
ที่เป็นอาคารม ี

ลักษณะขนาดอยู ่
ในประเภท 

วิชาชีพ 

สถาปัตยกรรม 

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 



16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงลบับท่ี 7 พ.ศ.2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 
พ.ศ.2522 
ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
หมำยเหตุ (ก่อสร้าง 20 บาทดัดแปลงรื้อถอนเคลื่อนยา้ย 10 บาท) 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่างเทศบาลต าบลปงยางคก ตดิต่อ 054367520 ต่อ 15 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
    หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
    หมำยเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุิต กทม. 10300/ สายดว่น 1111/ www.1111.go.th/ ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 1ถ.
พิษณุโลกเขตดสุิต กทม.10300)  
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
 

วันที่พิมพ ์ 06/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า 

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลาต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 

 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


