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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 5วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงรือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองช่างเทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคลือนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนญุาตรือถอนอาคาร (ตามมาตรา )ให

�ใช ได�ตามระยะเวลาทีกําหนดไว ในใบอนญุาตถ�าผู ได�รับใบอนญุาตประสงค จะขอต
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�ออายใุบอนญุาตจะต องยืนคําขอก�อนใบอนญุาตสินอายแุละเมือได ยืนคําขอดงักล�าวแล วให

�ดําเนินการต อไปได�จนกว าเจ�าพนกังานท องถินจะสงัไม�อนญุาตให ต�ออายใุบอนญุาตนนั 

 

 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนขอตอ่อายใุบอนญุาต

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต 
 

2 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนญุาตวา่ถึง

ขนัตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

(น.1) 
 

2 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 
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15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่

อายใุบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร

ดดัแปลงอาคาร

รือถอนอาคาร

เคลือนย้าย

อาคารดดัแปลง

หรือใช้ทีจอดรถที

กลบัรถและ

ทางเข้าออกของ

รถเพือการยืน 

(แบบข. 5) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างดดัแปลง

รือถอนหรือ

เคลือนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง - 1 0 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ทีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

4) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบน. 4) (กรณี

ทีเป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิแลทีอยู่ 188/141 หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง
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จงัหวดัปัตตานีโทร 073-460190-1 โทรสาร 073-460173 เวบ็ไซด์ www.rusamilae.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 13/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

ปัตตานีจงัหวดัปัตตานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


