
คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่หบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัตทิ้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 5วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สดุ 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอต่ออายุใบอนญุาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปดิให้บริการวันจันทร์ถึงวันศกุร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตาม
มาตรา 22)ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในใบอนญุาตถ้าผูไ้ด้รับใบอนญุาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
จะต้องยื่นค าขอก่อนใบอนุญาตสิน้อายุและเมื่อได้ยื่นค าขอดังกล่าวแล้วให้ด าเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ทอ้งถิ่นจะสั่งไมอ่นุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตนั้น 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขอต่ออายุใบอนญุาต
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่
มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทีจ่ะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่
มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทีจ่ะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการด าเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
(น.1) 
 

2 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่
มุมอ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ทีจ่ะขอต่อ
อายุใบอนุญาต) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 5 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ - 0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล) 



ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

บุคคล 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิม่เติม 

ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบค าขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้าย
อาคารดัดแปลง
หรือใช้ทีจ่อดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้าออกของ
รถเพื่อการยืน่ 
(แบบข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารแล้วแต่
กรณ ี

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เปน็อาคารมี

- 1 0 ชุด - 



ท่ี รายการเอกสาร
ยื่นเพิม่เติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

4) 

หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน 
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เปน็อาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
 



2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมจงัหวัดทุกจงัหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.sasimum.go.th) 
2. ทางโทรศัพท ์(034-962693 ) โทรสาร (034-962693-603) 
3. ทางไปรษณีย ์( หมู่ 6 บ้านเสืออีด่าง, ถนนดอนเตาอิฐ- เกาะไผ่เถื่อน ,ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร) 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บรกิารประชาชนส านกัปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคูม่ือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 
 

 
 

 


