
คูมือสำหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 

หนวยงานท่ีใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได

ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว

ในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเม่ือได

ยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 

 

หมายเหตุ 

1. ข้ันตอนการดำเนินงานตามคูมือจะเริ่มนับระยะตั้งแตเจาหนาท่ีตรวจสอบเอกสารครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือ
ประชาชนเรียบรอยแลว 

2. กรณีคำขอหรือเอกสารหลักฐานไมครบถวน/หรือมีความบกพรองไมสมบูรณ เปนเหตุไมใหสามารถพิจารณาได 
เจาหนาท่ีจะทำบันทึกความบกพรองของรายการเอกสารหรือเอกสารหลักฐานท่ียื่นเพ่ิมเติม โดยผูยื่นคำขอจะตอง
ดำเนินการแกไขและ/หรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมภายในระยะเวลากำหนดในบันทึกดังกลาว มิเชนนั้นจะถือวาผูยื่นคำขอละท้ิง
คำขอ โดยเจาหนาท่ีและผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจจะลงนามบันทกดังกลาว และจะมอบสำเนาบันทึกขอความ
บกพรองดังกลาวใหผูยื่นคำขอหรือผูไดรับมอบอำนาจไวเปนหลักฐาน 

3. พนกังานเจา้หนา้ที่จะยงัไม่พิจารณาคาํขอและยงัไม่นบัระยะเวลาดาํเนินงานจนกว่าผูย่ื้นคาํขอจะดาํเนินการ

แกไ้ขคาํขอหรือย่ืนเอกสารเพิ่มเติมครบถว้นตามบนัทกึความบกพรอ่งนัน้เรียบรอ้ยแลว้ 

4. เจาหนาท่ีแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคำขอทราบภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีพิจารณาแลวเสร็จ ตามมาตรา 10 

แหง พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส 

(Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปสำหรับ

คาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจำกัดกำหนด 

ชองทางการใหบริการ 

 

สถานท่ีใหบริการ 
อบต.ทาสะทอนอ.พุนพินจ.สุราษฎรธานี 84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต www.tasaton.go.th 
อีเมลล tasaton_city@hotmail.com 
/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 



ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 5  วัน 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอน  
อำเภอพุนพิน    

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอตอ
อายุใบอนุญาต 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอน  
อำเภอพุนพิน     

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบการดำเนินการตามใบอนุญาต
วาถึงข้ันตอนใดและแจงใหผุขอตออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหต:ุ -) 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลทาสะทอน   
อำเภอพุนพิน    

จังหวัดสุราษฎรธาน ี
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคำขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารรื้อถอน
อาคารเคล่ือนยายอาคารดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและ
ทางเขาออกของรถเพ่ือการย่ืน (แบบข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

สำเนาใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร
แลวแตกรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 

- 



ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
หมายเหตุ- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

 - 

 

คาธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) 
 

2) 

เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความ ใน พ ระราช บัญ ญั ติ ค วบคุ ม อาค ารพ .ศ . 2522 
คาสำเนาเอกสาร A๔  
(หมายเหตุ: คาธรรมเนียมการสำเนาเอกสารคิดตามจำนวนหนาท่ี
สำเนาเอกสาร) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
คาธรรมเนียม 1 บาท 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) รองเรียนดวยตนเองณหนวยงาน 

(หมายเหตุ: (อบต.ทาสะทอนอ.พุนพินจ.สุราษฎรธานี 84130 
โทร/โทรสาร 077-294094 เว็บไซต www.tasaton.go.th 
อีเมลล tasaton_city@hotmail.com 
)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผานศูนยดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลำดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

วันท่ีพิมพ ๒๕/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทำโดย วาท่ี ร.ต.หญิงวนิดา  ระวังรัมย 
อนุมัติโดย นายธวัชชัย  ทองตำลึง 
เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตำบลทาสะทอน 


