
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง 
รือ้ถอนหรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร  
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลร่อนพบิลูย ์ อําเภอร่อนพบิลูย ์ จังหวัดนครศรธีรรมราช  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
 
      ใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือ้ถอนอาคาร (ตามมาตรา 22) 
ใหใ้ชไ้ดต้ามระยะเวลาทีกํ่าหนดไวใ้นใบอนุญาตถา้ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตประสงคจ์ะขอตอ่อายใุบอนุญาตจะตอ้งยืน่คําขอกอ่นใบ  
อนุญาตสิน้อาย ุและเมือ่ไดย้ืน่คําขอดังกลา่วแลว้ 
ใหดํ้าเนนิการต่อไปไดจ้นกวา่เจา้พนักงานทอ้งถิน่จะสัง่ไมอ่นุญาตใหต้่ออายใุบอนุญาตนัน้ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
(หมายเหต:ุ -) สํานักงานเทศบาลตําบลร่อนพบิูลย ์
/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 5 วันทําการ 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขอต่ออายใุบอนุญาต พรอ้มเอกสาร 
 

1 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอต่ออา
ยใุบอนุญาต 
 

2 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบการดําเนนิการตามใบอนุญาตว่าถึ
งขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อต่ออายใุบอนุญาตทราบ (แบบ น.1) 
 

2 วันทําการ จุดรับคําขอ 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
สําเนา 0 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิุคคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 
 

แบบคําขอตอ่อายใุบอนุญาตกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร 
รือ้ถอนอาคาร เคลือ่นยา้ยอาคาร ดดัแปลงหรอืใชท้ีจ่อดรถ 
ทีก่ลบัรถและทางเขา้ออกของรถเพือ่การยืน่ (แบบ ข.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
4) 

 
สําเนาใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง รือ้ถอน หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 
แลว้แตก่รณี 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลัีกษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 

- 

6) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมของผูค้วบคมุงาน (แบบ น.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีทีเ่ป็นอาคารมลัีกษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
  
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000)  
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)  
4. ศนูยดํ์ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง  
6. ตูร้ับฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6)))  

2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด))  

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

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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 ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 

 



หมายเหต ุ
- 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 
 


