
1 
 

คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่ 

โทร 0 5310 6792/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

7. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 
22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตอง
ยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทอง
ถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 
8. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตพร้อม
เอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองก๋าย
อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
เมืองก๋าย 
โทร 0 5310 6792) 

2 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอต่ออายุใบอนุญาต 

2 วัน องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองก๋าย
อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
เมืองก๋าย 
โทร 0 5310 6792) 

3 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
การดำเนินการตามใบอนุญาต
ว่าถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
 

2 วัน องค์การบริหาร 
ส่วนตำบลเมืองก๋าย
อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

(ส่วนโยธา องค์การ
บริหารส่วนตำบล 
เมืองก๋าย 
โทร 0 5310 6792) 

ระยะเวลาดำเนินการรวมไม่เกิน  5 วัน 
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9. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ 
9.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 
บัตรประจำตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
9.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงา
นภาครัฐ
ผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1 แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงอาคารรื้อ
ถอนอาคารเคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ
และทางเข้าออกของรถเพ่ือการยื่น 
(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2 สำเนาใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี 

- 0 1 ชุด - 

3 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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10. ค่าธรรมเนียม 
1) ใบอนุญาตกอสรางเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 .ศ.พ  2528  

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
หมายเหตุ (ฉบับละ ) 
 

2) ใบอนุญาตดัดแปลงเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ฉบับละ) 
 

3) ใบอนุญาตรื้อถอนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ฉบับละ) 
 

4) ใบอนุญาตเคลื่อนยายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ .ศ .2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
หมายเหตุ (ฉบับละ) 
 

 
11. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนถ้าการให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียนได้ที่

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋ายโทรศัพท์: 0 5310 6791 หรือ                                 
เว็บไซต์ : http://www.muangkhai.go.th 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muangkhai.go.th/
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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