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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ างดัดแปลงรื อถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื อถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
5วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 15:19การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ าง
ดัดแปลงรื อถอนหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการเทศบาลตํ าบลอุโมงค์เลขที 234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์อ.เมื องจ.ลําพูน/ติ ดต่อด้วยตนเองณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให
ใช ได ตามระยะเวลาทีกําหนดไว ในใบอนุญาตถ าผู ได รับใบอนุญาตประสงค จะขอต ออายุ
ใบอนุญาตจะต องยืนคําขอก อนใบอนุญาตสิ นอายุและเมือได ยืนคําขอดังกล าวแล วให ดําเนินการต
อไปได จนกว าเจ าพนักงานท องถินจะสังไม อนุญาตให ต ออายุใบอนุญาตนัน
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

1)

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั นตอนใดและแจ้ งให้ ผ้ ขุ อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ

หมายเหตุ
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อถอนอาคาร
เคลือนย้ าย
อาคารดัดแปลง
หรื อใช้ ทีจอดรถที
กลับรถและ
ทางเข้ าออกของ
รถเพือการยืน
(แบบข. 5)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลง
รื อถอนหรื อ
เคลือนย้ าย
อาคารแล้ วแต่
กรณี
หนังสือแสดง
-

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ทีเป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ทีเป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
- ใบอนุญาตก่ อสร้ างค่ าธรรมเนียม 20 บาท
- ใบอนุญาตดัดแปลงค่ าธรรมเนียม 10 บาท
- ใบอนุญาตรื อถอนค่ าธรรมเนียม 10 บาท
- ใบอนุญาตเคลือนย้ ายค่ าธรรมเนียม 10 บาท
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลอุโมงค์เลขที 234 หมูท่ ี 5 ต.อุโมงค์อ.เมืองจ.ลําพูน
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (053-983234 ต่อ 107)
3.ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ที 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพูน)
4.ร้องเรี ยนด้วยตนเอง (ณเทศบาลตําบลอุโมงค์ )
5.ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตังอยู่ณเทศบาลตํ าบลอุโมงค์)
)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนจังหวัดอืนๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง
ลําพูนจังหวัดลําพูนสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ

