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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 21/05/2558 17:06
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ถนนเทศบาล 2 ตาบลสระแก้ว อาเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 27000
โทรศัพท์ 0-3724-1491 ต่อ 22
โทรสาร 0-3724-2702 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)
ให้ใชได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถ้าผูได้รับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะต้องยื่นคาขอ
กอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ยื่นคาขอดังกลาวแล้วใหดาเนินการต่อไปไดจนกว่าเจาพนักงานท้องถิ่นจะสั่งไม
อนุญาตให้ตออายุใบอนุญาตนั้น
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต
พร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

2 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอ
ต่ออายุใบอนุญาตทราบ
(น.1)

2 วัน

กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

(องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)

1)

2)

3)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลเมือง
สระแก้ว

ระยะเวลาดาเนินการรวม 5 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

(องคกรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอต่อ
อายุใบอนุญาต)
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอต่อ
อายุใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร
รื อ้ ถอนอาคาร
เคลื่อนย้ าย
อาคารดัดแปลง
หรื อใช้ ที่จอดรถที่
กลับรถและ
ทางเข้ าออกของ
รถเพื่อการยื่น
(แบบข. 5)
สาเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างดัดแปลง
รื อ้ ถอนหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคารแล้ วแต่
กรณี

1

0

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
(แบบน. 4) (กรณี
ที่เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม
(1) ใบอนุญาตก่อสร้าง ฉบับละ 20 บาท
(2) ใบอนุญาตดัดแปลง ฉบับละ 10 บาท
(3) ใบอนุญาตรื้อถอน
ฉบับละ 10 บาท
(4) ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ -
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17.
1)
2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน
ติดต่อด้วยตนเอง ณ สานักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว
ทางอินเทอรเน็ต (http : // www.sakaeocity.go.th)
ทางโทรศัพท : 0-3724-1491 ต่อ 22 โทรสาร 0-3724-2702
ศูนยดารงธรรมเทศบาลเมืองสระแก้ว (0-3724-1491 ต่อ 12)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
แบบ ข.5 เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
19. หมายเหตุ
-

แบบ ข.5

คาขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

กองช่าง เทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขรับที่...................................
วันที.่ ........................................
เวลา.....................................น.
ลงชื่อ................................ผู้รับ

สานักปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว
เลขรับที่......................................
วันที.่ ..........................................
เวลา........................................น.
ลงชื่อ...................................ผู้รับ

เขียนที่
วันที่

.

เดือน

พ.ศ.

.

ข้าพเจ้า
เจ้าของอาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร
(ในกรณีผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ)
 เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
 เป็นนิติบุคคลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
เลขทะเบียน
มีสานักงานตั้งอยู่เลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
ผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาต อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
ขอยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาต
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 อาคารที่ขออนุญาตได้รับใบอนุญาต
ตามใบอนุญาต
เลขที่
/
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมู่ที่
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร อยูใ่ นที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที/่ น.ส.3 เลขที่/ส.ค. 1 เลขที่
เป็นที่ดินของ
ข้อ 2 เป็นอาคาร.
(1) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
คัน
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
คัน
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน
คัน
กาหนดสิ้นอายุใบอนุญาต วันที่
เดือน
พ.ศ.
ข้อ 3 เหตุที่ทาการไม่เสร็จตามที่ได้รับอนุญาต เพราะ
.
ขณะนี้ได้ดาเนินการไปแล้วถึง
จึงขอต่ออายุใบอนุญาตอีก
วัน
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-2ข้อ 4 มี

เป็นผู้ควบคุมงาน

และ

เป็นผู้ออกแบบและคานวณ
ข้อ 5 พร้อมคาขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร จานวน
ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับใบอนุญาต)
(2) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น)
(3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอานาจลงชื่อแทนนิติบุคคล
ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน หกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดาเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคล
เป็นผู้ขออนุญาต)
(6) ใบอนุญาตตามข้อ 1 จานวน
ฉบับ
(7) หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน ตามข้อ 3 จานวน
ฉบับ
(8) สาเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จานวน
ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม)
(9) เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)
.
.

..

(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขออนุญาต.
)

หมายเหตุ (1) ข้อความใดทีไ่ ม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หน้าข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่
จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่
ผู้ขออนุญาตได้ชาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน ตามใบเสร็จรับเงิน ดังนี้
ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
เล่มที่
เลขที่
ลงวันที่
เป็นเงิน
ใบเสร็จรับเงินค่าใบอนุญาต
เล่มที่
เลขที่
ลงวันที่
เป็นเงิน
ใบเสร็จรับเงินค่าคาร้อง
เล่มที่
เลขที่
ลงวันที่
เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
บาท (
ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่
ฉบับที่
ลงวันที่
.
.

.

.

.

.

.

(ลายมือชื่อ)
(
ตาแหน่ง

.

)
.

.

บาท
บาท
บาท
)

