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คู่มือสํ าหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่อสร้ างดัดแปลงรื้อถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่ อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้ อถอนหรื อเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ว* อําเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การที่ให้บริ การในส่ วนภูมิภาคและส่ วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีใ่ ห้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเ่ กีย่ วข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ทีใ่ ห้ บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีก่ าํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีก่ าํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ 5วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลีย่ ต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุ ด 0
จํานวนคําขอทีน่ ้ อยทีส่ ุ ด 0
10. ชื่ ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 23:06
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีใ่ ห้ บริ การที่ทาํ การองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเชียงกลางพญาแก้ วอําเภอเชียงกลางจังหวัดน่ าน/ติดต่ อด้ วย
ตนเองณหน่ วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริ การ เปิ ดให้ บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้ นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่ เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลือ
่ นย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอน
อาคาร (ตามมาตรา 22)ให�ใช�ได ตามระยะเวลาทีก
่ าํ หนดไว�ในใบอนุญาตถ าผู�
ได รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต ออายุใบอนุญาตจะต�องยืน
่ คําขอก อนใบอนุญาต
สิน
้ อายุและเมือ
่ ได�ยืน
่ คําขอดังกล าวแล�วให ดําเนินการต�อไปได จนกว�าเจ า
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พนักงานท�องถิน
่ จะสั่งไม อนุญาตให�ต ออายุใบอนุญาตนัน
้
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีร่ ับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผขุ ้ อต่ออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1)

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร จํานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ฉบับจริง
สํ าเนา
ยืนยันตัวตน
ออกเอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
1)
ประชาชน
2) หนังสื อรับรอง 0
1

หน่ วยนับ
เอกสาร
ฉบับ
ชุด

หมายเหตุ
(กรณี บุคคล
ธรรมดา)
(กรณี นิติบุคคล)
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ที่

รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

นิติบุคคล

ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สํ าหรับยื่นเพิม่ เติม
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิม่ เติม
ออกเอกสาร
แบบคําขอต่ออายุ ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้ อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรื อใช้
ที่จอดรถที่กลับ
รถและ
ทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยืน่
(แบบข. 5)
สําเนาใบอนุญาต ก่อสร้างดัดแปลง
รื้ อถอนหรื อ
เคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
หนังสื อแสดง
ความยินยอมของ
ผูค้ วบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่ เติม

หน่ วยงานภาครัฐผู้ จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

ควบคุม)
หนังสื อแสดง
ความยินยอมของ
ผูค้ วบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร
สํ าเนา
0

หน่ วยนับ
เอกสาร
ชุด

หมายเหตุ
-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรียน
ไม่ มขี ้ อมูลช่ องทางการร้ องเรี ยน
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่ มแี บบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
วันทีพ่ มิ พ์
สถานะ

22/07/2558
รออนุมตั ิข้ นั ที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
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จัดทําโดย

อนุมัติโดย
เผยแพร่ โดย

องค์การบริ หารส่ วนตําบลเชียง
กลางพญาแก้วอําเภอเชียงกลาง
จังหวัดน่านสถ.มท.
-

