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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลือ่ นยายอาคาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ขอบัญญัติ
ทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่ อกโดยอาศัยอํานาจ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลือ่ นยาย
อาคาร
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบางกราง (ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน)
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ่ นยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) ใหใช
ไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตอ
อายุใบอนุญาตนั้น
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
รายละเอียดของขั้นตอน
ที่
ประเภทขั้นตอน
การบริการ
1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร
2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 วัน
2 วัน

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
กองชาง/
อบต.บางกราง
กองชาง/
อบต.บางกราง

หมายเหตุ
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รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา สวนงาน / หนวยงาน
หมายเหตุ
การบริการ
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต
3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่น
2 วัน
กองชาง/
ตรวจสอบการดําเนินการ
อบต.บางกราง
ตามใบอนุญาตวาถึงขั้นตอน
ใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
จํานวน
ภาครัฐผู
รายการเอกสารยื
น
ยั
น
หนวยนับ
ที่
เอกสาร
เอกสาร
หมายเหตุ
ตัวตน
เอกสาร
ออก
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ภาครัฐผู เอกสาร
สํ
า
เนา
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
1) แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
1
0
ชุด
กอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคารเคลื่อนยาย
อาคารดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ
ที่กลับรถและทางเขาออกของ
รถเพื่อการยื่น (แบบ ข. 5)
2) สําเนาใบอนุญาตกอสราง
0
1
ชุด
ดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย
อาคารแลวแตกรณี
3) หนังสือแสดงความยินยอมของ
1
0
ชุด
ผูควบคุมงาน (แบบ น. 4)
(กรณีทเี่ ปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
ที่

ประเภทขั้นตอน

3/3

ที่
4)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน
จํานวนเอกสาร
ภาครัฐผู เอกสาร
สําเนา
ออกเอกสาร ฉบับจริง
1
0

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

หนังสือแสดงความยินยอมของ
ชุด
ผูควบคุมงาน (แบบ น. 4)
(กรณีทเี่ ปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม)
16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน รองเรียน ณ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลบางกราง เบอรโทร 02-4463434,
02-446-3567 ตอ 104, 02-497-6067 Fax. 02-497-6069
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็บไซต : www.bangkrang.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูม ือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

17/07/2558
อยูระหวางนําเขาขอมูลของ อปท.
องคการบริหารสวนตําบลบางกราง
นางสาวสุวรรณา โลสมบูรณ
สํานักปลัดฯ อบต.บางกราง

