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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ ออายุใบอนุญาตก่ อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน คูม่ ือประชาชน_การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง รื อ้ ถอนหรื อเคลื่อนย้ าย
อาคาร_องค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน_กองช่าง
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตํ าบลมะลวน (กองช่าง)
14/1 หมู่ที่ 5 ตําบลมะลวนอํ าเภอพุนพิ น
จังหวัดสุราษฎร์ ธานี รหัสไปรษณี ย์ 84160
โทรศัพท์ 0-7795-1112 ต่อ 13
โทรสาร 0-7795-1113
/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
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08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื อ้ ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให�
ใชได�ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถ�าผูได�รับใบอนุญาตประสงคจะขอต�ออายุ
ใบอนุญาตจะต�องยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ ้นอายุ และเมื่อได�ยื่นคําขอดังกลาวแล�ว ใหดําเนินการต�
อไปไดจนกว�าเจาพนักงานท�องถิ่นจะสัง่ ไมอนุญาตให�ตออายุใบอนุญาตนัน้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้ อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใดและแจ้
้
งให้ ผ้ ขุ อ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
มะลวน อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
มะลวน อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี
องค์การบริหาร
ส่วนตําบล
มะลวน อําเภอ
พุนพิน จังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานี

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
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) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนย้ าย
อาคาร ดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถ
ที่กลับรถและ
ทางเข้ าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบ ข. 5)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ าง

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ดัดแปลง รื อ้ ถอน
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคาร แล้ วแต่
กรณี
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ถ้ าหากการให้ บริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงที่ระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพื่อร้ องเรี ยน
คัดค้ านได้ ที่สํานักงานปลัดองค์การบริ หารส่วนตําบลมะลวน 14/1 หมูท่ ี่ 5 ตําบลมะลวนอําเภอพุนพินจังหวัดสุ
ราษฎร์ ธานีรหัสไปรษณีย์ 84130 โทรศัพท์ 0-7795-1112 ต่อ 13 โทรสาร 0-7795-1113 เว็บไซต์ http
://www.maluan.go.th
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
หมายเหตุ (ศูนย์ ดํารงธรรมจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ชัน้ 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ ธานี (หลังใหม่)
ถนนดอนนกต.มะขามเตี ย้ อ.เมื องจ.สุราษฎร์ ธานี 84000
)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
-

