119
คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
2. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
3. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
4. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
5. พื้นที่ให้บริการ: องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง
6. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 5 วัน
7. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลทรงคนอง 67 ชั้น 3 ที่ว่าการอาเภอพระประแดง ต.ตลาด อ.
พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
โทร 0-2818-5225 โทรสาร 0-2818-5226/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 8. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุ ญ าตก่ อ สร้ า ง ดั ด แปลง หรื อ เคลื่ อ นย้ า ยอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุ ญ าตรื้ อ ถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ให้ ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ใ นใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่อ อายุใบอนุญาต
จะต้อ งยื่น คาขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อได้ยื่นคาขอดังกล่าวแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น
9. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร

1)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

ระยะเวลา
ให้บริการ
1 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ให้บริการ

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลทรง
คนอง อาเภอ
พระประแดง
จังหวัด
สมุทรปราการ

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
10. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
11.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ รายการเอกสาร
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
แบบคาขอต่อ
1
0
ชุด
อายุใบอนุญาต
1) ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
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ที่

2)

3)

4)

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
เคลื่อนย้าย
อาคาร ดัดแปลง
หรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบ ข. 5)
สาเนาใบอนุญาต
ก่อสร้าง
ดัดแปลง รื้อถอน
หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร แล้วแต่
กรณี
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุม
งาน (แบบ น. 4)
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)

12. หมายเหตุ
-

หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ฉบับจริง
ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

