
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยุใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ดดัแปลง ร ือ้ถอนหรอืเคลือ่นยำ้ย

อำคำร 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลทา่ประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรธีรรมราช กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

ใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม

ระยะเวลาทีก่ าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายใุบอนุญาตจะตองยืน่ค าขอกอนใบอนุญาตสิน้อาย ุ

และเมือ่ไดยืน่ค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนนิการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิน่จะสัง่ไมอนุญาตใหตออายใุบอนุญาตนัน้ 

 

 

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาลต าบลทา่ประจะ 21/1 หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ประจะ อ าเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรธีรรมราช 80180 โทรศพัท ์075-380-489/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยืน่ขอตอ่อายใุบอนุญาต พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วัน เทศบาลต าบลทา่ประจะ 
อ าเภอชะอวด จังหวัด

นครศรธีรรมราช 
 

2) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอตอ่
อายใุบอนุญาต 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน เทศบาลต าบลทา่ประจะ 
อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

3) กำรพจิำรณำ 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการด าเนนิการตามใบอนุญาตวา่
ถงึขัน้ตอนใดและแจง้ใหผุ้ข้อตอ่อายใุบอนุญาตทราบ (น.1) 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วัน เทศบาลต าบลทา่ประจะ 
อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 
 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ ำตวัประชำชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขอตอ่อำยใุบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำร ดดัแปลงอำคำร รือ้
ถอนอำคำร เคลือ่นยำ้ยอำคำร ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถ

และทำงเขำ้ออกของรถเพือ่กำรยืน่ (แบบ ข. 5) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตกอ่สรำ้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมของผูค้วบคมุงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่

เป็นอำคำรมลีกัษณะ ขนำดอยูใ่นประเภทวชิำชพีสถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำม ในพระรำชบ ัญญ ัต ิควบคุมอ ำคำ ร  พ .ศ . 2522 
 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) ศนูยรั์บเรือ่งราวรอ้งทกุขเ์ทศบาลต าบลทา่ประจะ 21/1 หมูท่ี ่1 ต าบลทา่ประจะ อ าเภอชะอวด จังหวัด
นครศรธีรรมราช 80180 โทรศัพท ์075-380-489 หรอืเว็บไซต ์www.thapaja.go.th 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหต ุ

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนญุำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง รือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร เทศบาลต าบลทา่

ประจะ 
 

 

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคู่่มอื: - 


