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คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร  

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย

อาคาร 21/05/2558  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โทรศัพท  056-608999 

โทรสาร 056-608999  ตอ  107 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   

(ไมมีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น

อายุและเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต

นั้น 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต

พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลปาก

ทาง  อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตออายุ

ใบอนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลปาก

ทาง  อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอน

ใดและแจงใหผุขอตออายุ

ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วัน องคการบริหาร

สวนตําบลปาก

ทาง  อําเภอเมือง 

จังหวัดพิจิตร 

(องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินใน

พ้ืนท่ีท่ีจะขอตอ

อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตออายุ

ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคาร

รื้อถอนอาคาร

เคลื่อนยายอาคาร

ดัดแปลงหรือใชท่ี

จอดรถท่ีกลับรถ

และทางเขาออก

ของรถเพ่ือการยื่น 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาใบอนุญาต

กอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคาร

แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
หนังสือแสดง

ความยินยอมของ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ผูควบคุมงาน (แบ

บน. 4) (กรณีท่ี

เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

 

คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 

หมายเหตุ ( เลขท่ี - หมูท่ี 1 ตําบลปากทาง อําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000  โทร   056-608999   

โทรสาร 056-608999 / เว็บไซต www.paktang.go.th) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 08/01/2562 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นายภูสิต  อินทรธน ู

อนุมัติโดย นายภูสิต  อินทรธน ู

เผยแพรโดย นายภูสิต  อินทรธน ู
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