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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสรุินทร์ จังหวัดสรุินทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมืองสุรินทร์ จงัหวัดสุรินทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสรจ็

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  5 วัน  

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มือประชาชน อบต.ตาอ็อง 11/09/2015 14:40  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาออ็ง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 4455 
8859/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนญุาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสัง่ไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงข้ันตอน
ใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วัน องค์การบรหิาร
ส่วนต าบลตาออ็ง 
อ าเภอเมือง
สุรินทร์ จงัหวัด
สุรินทร ์

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   5 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 

หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 

แบบค าขอต่ออายุ
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลงอาคาร 
รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคาร 
ดัดแปลงหรอืใช้ที่
จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข้าออก
ของรถเพือ่การยื่น 
(แบบ ข. 5) 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนาใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง 
รื้อถอน หรอื
เคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณีทีเ่ป็น
อาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณีทีเ่ป็น
อาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

องค์การบรหิารส่วน
ต าบลตาอ็อง 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร ์

1 0 ชุด - 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร 

พ.ศ. 2522 
 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมลูข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ รอ้งเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัด ทุกจงัหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ที่ท าการองค์การบรหิารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จงัหวัดสุรินทร์ 32000 โทรศัพท.์ 0 
4455 8859 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมำยเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 14/09/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง อ าเภอ

เมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 
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