
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนญุาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รื อถอนหรอืเคลื#อนยา้ย
อาคาร 
หนว่ยงานที#ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื#อนไข (ถา้ม)ี ในการยื#นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมม่ขีอ้มลูหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงื(อนไขในการยื(นคําขอ  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที#ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง  เทศบาลตําบลลาํนารายณ์ 
โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั >งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 

ข ั นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที#รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 0 - 
 

ลําดบั ข ั นตอน ระยะเวลา สว่นที#รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื(นขอตอ่อายใุบอนุญาตพรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที(จะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต))  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ(นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่
อายใุบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที(จะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต))  

2 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ(นตรวจสอบการดาํเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขั >นตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที(จะขอตอ่อายุ
ใบอนุญาต))  

2 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคารรื อ
ถอนอาคารเคลื#อนยา้ยอาคารดดัแปลงหรอืใชท้ี#จอดรถที#กลบัรถ
และทางเขา้ออกของรถเพื#อการยื#น (แบบข. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้งดดัแปลงรื อถอนหรอืเคลื#อนยา้ยอาคาร
แลว้แตก่รณี 

- 



ลําดบั ชื#อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ#มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณทีี#
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบน. 4) (กรณทีี#
เป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 20 บาท 
  
 

2) คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตดดัแปลง ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

3) คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตรื อถอน ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

4) คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาตเคลื#อนยา้ย ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองชา่ง  เทศบาลตําบลลาํนารายณ์ โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที( 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั >น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื(องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื#อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ข. 5 

(หมายเหต:ุ (รับแบบ ข. 5 ไดท้ี(กองชา่ง  เทศบาลตาํบลลํานารายณ์))  
 



หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื#อกระบวนงาน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รื>อถอนหรอืเคลื(อนยา้ยอาคาร  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที(ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ(น (กระบวนงานบรกิารที(เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที#ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที#เกี#ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที(มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื นที#ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ(น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที#กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ(น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที(ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที#กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี(ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที(มากที(สดุ 0 

 จํานวนคําขอที(นอ้ยที(สดุ 0 
 

ชื#ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รื>อถอนหรอืเคลื(อนยา้ยอาคาร 18/07/2558 09:30 
 
 

เอกสารฉบับนี>ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที(เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที# 


