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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
หนวยงานที่รับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลบานหัน อําเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแกน
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ
ทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน โทรศัพท:0-4321-0012 กด 5 เว็บไซต
http://www.banhun.go.th/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12.หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

แจงใหพนักงานทองถิ่นทราบ 45 นาที
โดยยื่นแบบฟอรมตามที่
เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
พรอมทั้งเอกสาร
ประกอบการขอ
อนุญาต แตในกรณีนี้
ผูออกแบบอาคารทั้งวิศวกร
และสถาปนิก
ตองเปนวุฒิวิศวกร และวุฒิ
สถาปนิก พรอมทั้งแจงวัน
เริ่มตน
และวันสิ้นสุดการดําเนินการ
ดังกลาว

การพิจารณา

ชําระคาธรรมเนียมเมื่อ
3 ชั่วโมง
ดําเนินการเรียบรอยแลว
เจาพนักงานทองถิ่นจะออก
ใบรับแจง เพื่อเปนหลักฐาน
การแจง
ภายในวันที่ไดรับแจง เมื่อ
เจาของอาคารไดรับใบแจง
แลวสามารถ
ดําเนินการกอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือเคลื่อนยาย
อาคารได

1)

2)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

องคการบริหาร
สวนตําบลบาน
หัน อําเภอโนน
ศิลา จังหวัด
ขอนแกน

ระยะเวลาดําเนินการรวม 1 วัน
14.งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 1 วัน
15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอตอ
อายุใบอนุญาต)
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ที่
1)
2)

ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคําขอตออายุ ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร
ดัดแปลงหรือใชที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพื่อการยื่น
(แบบ ข. 5)
สําเนาใบอนุญาต กอสราง ดัดแปลง
รื้อถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร
แลวแตกรณี
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน

จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร หนวยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สําเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐผู จํานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

16.คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 2)

1.ใบอนุญาตกอสราง ฉบับละ 20 บาท
2.ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
3.ใบอนุญาตรื้อถอน ฉบับละ 10 บาท
4.ใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ 10 บาท
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กองชาง องคการบริหารสวนตําบลบานหัน 99 หมู 10 บานหนองแวง ต.บานหัน อ.โนน
ศิลา จ.ขอนแกน 40110
หมายเหตุ (โทรศัพท:0-4321-0012 กด 5 เว็บไซต http://www.banhun.go.th)
2) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

