
 
 

 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงดัดแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ำยอำคำร 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ต าบลไชยวาน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร   
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5     วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสรา้งดดัแปลงรือ้ถอนหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร 21/05/2558 17:06  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการ  เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธาน ี หมู่ที ่10   

ต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี   โทร/โทรสาร :0-4221-9213  ตดิต่อดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถงึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (ไม่มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 



 
 

 
12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้น
อายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต
นั้น 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาต
พรอ้มเอกสาร 
 

2 วนั กองชา่ง  
เทศบาลต าบล
หนองแวงแกม้
หอม 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
 

2 วนั -กองชา่ง  
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขัน้ตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 
(น.1) 
 

2 วนั -กองชา่ง  
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
 
 
 



 
 

 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอตอ่
อำยใุบอนญุำต
ก่อสรำ้งอำคำร
ดดัแปลงอำคำร
รือ้ถอนอำคำร
เคล่ือนยำ้ย
อำคำรดดัแปลง
หรือใชท่ี้จอดรถท่ี
กลบัรถและ
ทำงเขำ้ออกของ
รถเพ่ือกำรย่ืน 
(แบบข. 5) 

 1 0 ชดุ - 

2) 

ส ำเนำ
ใบอนญุำต
ก่อสรำ้งดดัแปลง
รือ้ถอนหรือ
เคล่ือนยำ้ย
อำคำรแลว้แต่
กรณี 

 0 1 ชดุ  

3) 
หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม

 1 0 ชดุ  



 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ของผูค้วบคมุงำน 
(แบบน. 4) (กรณี
ท่ีเป็นอำคำรมี
ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

4) 

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

 1 0 ชดุ  

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

อำคำรพ.ศ. 2522 
 
ค่ำธรรมเนียม  10  บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี 

หมำยเหตุ  (1. ทางอินเทอรเ์น็ต www.Nongwaeng-kaemhom.go.th) 
                2. ทางโทรศพัท ์(0-4221-9213) 
                3. ทางไปรษณีย ์(ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม หมูท่ี่ 10 ต าบลไชยวาน อ าเภอ 
ไชยวาน จงัหวดัอดุรธานี) 
               4. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 



 
 

.             5. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู ่ณ  ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ  (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมจงัหวดัทกุจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ  
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 


