การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)
ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอน
ใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออา
ยุใบอนุญาตนั้น
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำรชั้น 1 ห้องศูนย์บริกำร
ร่วมที่ดำเนินกำรอนุญำต/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อำยุใบอนุญำต))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อำยุใบอนุญำต))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอต่อ
อำยุใบอนุญำต))

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 5 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
-

2 วัน

-

2 วัน

-

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอน
อาคารเคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื่อการยื่น (แบบ ข. 5)
ฉบับจริง 1 ชุด
4) สาเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
สาเนา 1 ชุด
5) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
6) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
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การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ลาดับ
2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด))
เทศบาลตําบลไชยปราการ
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทำง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทำงโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสำร : 0-5345-7360
4. ทำงไปรษณีย์ (สำนักงำนเทศบำลตำบลไชยปรำกำร 702 ม.2 ต.ปงตำอ.ไชยปรำกำรจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบำลตำบลไชยปรำกำร (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำร)))
ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ ข.5 ในภาคผนวก ข 55

ชื่อแบบฟอร์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522
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คําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร เคลื่อนยายอาคาร ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น

แบบ ข.5
เลขรับที่…………………
วันที่ ……………………
ลงชื่อ……………ผูรับคําขอ

เขียนที่ ……………………………………………
วันที่ ……..…. เดือน ……………………. พ.ศ. …….……
ขาพเจา …………………..………….………. เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร (ในกรณี
ผูขอตออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ)
เปนบุคคลธรรมดา อยูบานเลขที่ …….…. ตรอก/ซอย ………..……… ถนน …….…..……
หมูที่ ………. ตําบล/แขวง ……………………. อําเภอ …………….………….. จังหวัด ……………..…………
เปนนิติบุคคลประเภท …………..….. จดทะเบียนเมื่อ ……….……… เลขทะเบียน …….…….…
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………….….……….. ถนน .……………….….……. หมูที่ …….
ตําบล/แขวง ……….………...………. อําเภอ ………….………..……….. จังหวัด ………………..….…………
โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาตอยูอยูบานเลขที่ ………. ตรอก/ซอย ………………….…
ถนน …………..…… หมูที่ ……. ตําบล/แขวง …………………. อําเภอ …….……...…….. จังหวัด ………..………
ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ……………………… ตอเจาพนักงานทองถิ่นดังตอไปนี้
ขอ 1. อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาต ……….……….. ตามใบอนุญาตเลขที่ …….... / …..….
ลงวันที่ ………. เดือน ……..…………… พ.ศ. ….……. บานเลขที่ …....…… ตรอก/ซอย ………..…….………
ถนน …………..………….. หมูที่ ………. ตําบล/แขวง ……………...………. อําเภอ ………….……..………..
จังหวัด ……………….………… โดยเปนเจาของอาคาร อยูในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1
เลขที่ ……………………. เปนที่ดินของ ………………………….……………….……
ขอ 2. เปนอาคาร
(1) ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ จํานวน …………… คัน
(2) ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ จํานวน …………… คัน
(3) ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ จํานวน …………… คัน
กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่ ……… เดือน ……………………… พ.ศ. ………....
ขอ 3. เหตุที่ทาํ การไมเสร็จตามที่ไดรับอนุญาต เพราะ ………………….……………………...
…………………………………………………………………………………………….…….…………………
ขณะนีไ้ ดดําเนินการไปแลวถึง……………………………………………………………….….………………….
……………………………….…………………………………………………………………..…………………
…………………………………………………………………………………………………..…………….……
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก ……………….. วัน

-2ขอ 4. มี ……………………………………….. เปนผูควบคุมงาน …………………….………
เปนผูออกแบบและคํานวณ
ขอ 5. พรอมคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ
(1) เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร จํานวน …….. ฉบับ (กรณีที่ผูขอตออายุใบอนุญาต
ไมใชเจาของอาคารที่ไดรับใบอนุญาต)
(2) เอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุ
ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตอ
อายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล
ผูขออนุญาตที่ออกใหมเกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจดั การหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนิติบุคคล
(กรณีทนี่ ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)
(6) ใบอนุญาตขอ 1. จํานวน ………… ฉบับ
(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ 3. จํานวน ……….ฉบับ
(8) สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุมของผูควบคุมงาน จํานวน ………. ฉบับ (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)
(9) เอกสารอื่น ๆ (ถามี) ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………
(ลายมือชื่อ) ……………………..…………..
(………………………………….)
ผูขอตออายุใบอนุญาต

-3หมายเหตุ (1) ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา
(2) ใสเครื่องหมาย 3 ในชอง

หนาขอความที่ตองการ

หมายเหตุของเจาหนาที่
จะตองแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน
วันที่ ………….. เดือน ………………………….. พ.ศ. ……….
ผูขอตออายุใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ……….…………. เปนเงิน
………………… บาท (………………………………………..) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ………………………
เลขที่ …………………. ลงวันที่ …….…. เดือน ………………………. พ.ศ. …….……
ออกใบอนุญาตแลว เลมที่ …….. ฉบับที่ ……… ลงวันที่ ….…. เดือน ……..….……. พ.ศ. ………
(ลายมือชื่อ) ……………………………
ตําแหนง …………….………………….

