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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื  อถอนหรือเคลื#อนย้ายอาคาร 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลนํ �าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื#อกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื �อถอนหรือเคลื
อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลนํ �าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที#ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที#เกี#ยวข้อง: 
1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พื  นที#ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที#กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที#กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี#ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที#มากที#สุด 0  
 จาํนวนคาํขอที#น้อยที#สุด 0  
10. ชื#ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รื �อถอนหรือเคลื
อนย้ายอาคาร เทศบาล

ตําบลนํ �าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 31/08/2015 11:42  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ เทศบาลตําบลนํ�าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที-ทางราชการกําหนด) ตั�งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที-ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื#อนไข(ถ้ามี) ในการยื#นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ใบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื
อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรื �อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให้ใช้
ตามระยะเวลาที
กําหนดไว้ในใบอนญุาตถ้าผู้ได้รับใบอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องยื
นคําขอก่อน
ใบอนญุาตสิ �นอาย ุและเมื
อได้ยื
นคําขอดงักล่าวแล้วให้ดําเนนิการตอ่ไปได้จนกว่าพนกังานเจ้าหน้าที
ท้องถิ
นจะสั
งไม่
อนญุาตให้ตอ่ใบอนญุาตนั �น 
 
13. ขั  นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที#รับผิดชอบ 

ที# ประเภทขั นตอน 
รายละเอียดของขั  นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที#
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขอตอ่อายใุบอนญุาต 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อม อําเภอ
กระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอตอ่อายุ
ใบอนญุาต 
 

2 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อม อําเภอ
กระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขั �นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ (น.
1) 
 

2 วนั เทศบาลตําบล
นํ �าอ้อม อําเภอ
กระนวน จงัหวดั
ขอนแก่น 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 วนั 
 

14. งานบริการนี   ผ่านการดาํเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั �นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื#นคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที#ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที# รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื#น ๆ สาํหรับยื#นเพิ#มเตมิ 

ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่

อายใุบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร 

ดดัแปลงอาคาร 

รื *อถอนอาคาร 
เคลื-อนย้าย

อาคาร ดดัแปลง

หรือใช้ที-จอดรถ 

ที-กลบัรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพื-อการยื-น 
(แบบ ข. 5) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้าง 

ดดัแปลง รื *อถอน 

หรือเคลื-อนย้าย

อาคาร แล้วแต่
กรณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง - 1 0 ชดุ - 
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ที# รายการเอกสาร
ยื#นเพิ#มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีที-เป็น

อาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

4) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 
(แบบ น. 4) 

(กรณีที-เป็น

อาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที# 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลนํ �าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 

หมายเหต ุ(-ติดต่อด้วยตนเองไดที้-ศูนย์ขออนญุาตเทศบาลตําบลนํ�าออ้ม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
-ทางโทรศพัท์/โทรสารหมายเลข 043-210216 
-ทางเว็บไซด์เทศบาลตําบลนํ�าออ้ม www.numoom.go.th 
-ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ www.numoom.go.th 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตําบลนํ �าอ้อม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
หมายเหต ุ(-ติดต่อด้วยตนเองไดที้-ศูนย์ขออนญุาตเทศบาลตําบลนํ�าออ้ม อําเภอกระนวน จงัหวดัขอนแก่น 
-ทางโทรศพัท์/โทรสารหมายเลข 043-210216 
-ทางเว็บไซด์เทศบาลตําบลนํ�าออ้ม www.numoom.go.th 
-ทางไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ www.numoom.go.th 
) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหต ุ( เลขที- 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที- 1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที#พมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั �นที
 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลนํ �าอ้อม อําเภอ

กระนวน จงัหวดัขอนแก่น สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 
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