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คู่มือสาหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่ให้บริการ :องค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลาง อาเภอปัว จังหวัดน่าน กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่
าวแล้วให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
ช่องทางการให้บริการ

สถานที่ให้บริการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัดน่าน /ติดต่อ
ด้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดาเนินการรวม:5 วัน
ลาดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร

ระยะเวลา
1 วัน

(หมายเหตุ: (กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด
น่าน

น่าน ))
2)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด
น่าน

2 วัน

องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด
น่าน

(หมายเหตุ: (กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด

น่าน ))
3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดาเนินการตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
(หมายเหตุ: (กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัด

น่าน ))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
1)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
บัตรประจาตัวประชาชน

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ฉบับจริง0ฉบับ
สาเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา)
2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)

-
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ลาดับ
3)

ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อ

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

การยื่น (แบบข. 5)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ4)

สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารแล้วแต่กรณี

-

ฉบับจริง0ชุด
สาเนา1ชุด
หมายเหตุ5)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมี

-

ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุ6)

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน(แบบน. 4) (กรณีที่เป็นอาคารมี

-

ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
)
ฉบับจริง1ชุด
สาเนา0ชุด
หมายเหตุค่าธรรมเนียม
ลาดับ
1)

รายละเอียดค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ

.ศ .

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

2522

(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
1)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
กองช่างองค์การบริหารส่วนตาบลป่ากลางอาเภอปัวจังหวัดน่าน

2)

จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

3)

ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหตุ: (โทรศัพท์ 054-792443 เว็ปไซด์ www.paklang.go.th))

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด))
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.

พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
4)

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงานป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะตาบลคลองเกลืออาเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
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ลาดับ

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

หมายเหตุ
-

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ:บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริการ:ท้องถิ่น
กฎหมายข้อบังคับ /ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
: 5.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

