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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ำยอำคำร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือ้ถอนหรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ อ าเภอสามโคก จงัหวดัปทมุธานี 

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยเกาะ 

เลขที ่87/11 ม.3 ต.ทา้ยเกาะอ.สามโคกจ.ปทมุธานี 12160 

/โทรศพัท์ 0-2593-2579 ต่อ 22 / โทรสาร 0-2593-2579 ต่อ 13 / ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:00 น. 

หมายเหตุ (กองช่าง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ใบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให
ใช ได ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว ในใบอนญุาตถ าผู ได รับใบอนญุาตประสงค จะขอต ออายุ
ใบอนญุาตจะต องย่ืนค าขอก อนใบอนญุาตสิน้อายแุละเม่ือได ย่ืนค าขอดงักล าวแล วให ด าเนินการต
อไปได จนกว าเจ าพนกังานท องถ่ินจะสัง่ไม อนญุาตให ต ออายใุบอนญุาตนัน้ 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาต
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลท้าย
เกาะอ าเภอสาม
โคกจงัหวดั
ปทมุธานี 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลท้าย
เกาะอ าเภอสาม
โคกจงัหวดั
ปทมุธานี 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขัน้ตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลท้าย
เกาะอ าเภอสาม
โคกจงัหวดั
ปทมุธานี 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอตอ่
อายใุบอนญุาต) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอตอ่
อำยใุบอนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร
ดดัแปลงอำคำร
รือ้ถอนอำคำร
เคล่ือนย้ำย
อำคำรดดัแปลง
หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทำงเข้ำออกของ
รถเพ่ือกำรย่ืน 
(แบบข. 5) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ก่อสร้ำงดดัแปลง
รือ้ถอนหรือ
เคล่ือนย้ำย
อำคำรแล้วแต่

- 0 1 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กรณี 

3) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
ของผู้ควบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเกาะอ.สามโคกจ.ปทมุธานี 

หมายเหตุ(เลขที ่87/11 ม.3 ต.ทา้ยเกาะอ.สามโคกจ.ปทมุธานี 12160 
/โทรศพัท์ 0-2593-2579 ต่อ 20 /www.taykoa.go.th) 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 

วันท่ีพมิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลท้ายเกาะ

อ าเภอสามโคกจงัหวดัปทมุธานีสถ.มท. 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 


