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คูมือสําหรับประชาชน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น และ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  5 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตส้ินอายุ และเม่ือไดยื่นคําขอดังกล
าวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะส่ังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นขอตออายุใบอนุญาต พรอม
เอกสาร 
 

30 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(-ระยะเวลาดําเนินการ นับแตเอกสาร
ครบถวน 
-หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กองชาง  
เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต 
 

1 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กองชาง  
เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบการ
ดําเนินการตามใบอนุญาตวาถึง
ขั้นตอนใดและแจงใหผุขอตออายุ
ใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย จังหวัด
สระบุรี 

(หนวยงานที่รับผิดชอบ คือ กองชาง 
เทศบาลเมืองแกงคอย) 
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ระยะเวลาดําเนินการรวม   2 ถึง 3 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (-กรณีบุคคลธรรมดา 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

2) หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (-กรณีนิติบุคคล (ที่ออกไมเกิน 6 
เดือน พรอมบัตรสําเนาบัตร
ประชาชนและทะเบียนบานของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล) 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอตออายุใบอนุญาต
กอสรางอาคาร ดัดแปลงอาคาร 
รื้อถอนอาคาร เคล่ือนยายอาคาร 
ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ ที่กลับ
รถและทางเขาออกของรถเพื่อ
การยื่น (แบบ ข. 5) 

- 1 0 ชุด - 

2) สําเนาใบอนุญาตกอสราง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือ
เคล่ือนยายอาคาร แลวแตกรณี 

- 0 1 ชุด (-กรณีสําเนา รับ
รองสําเนาถูกตอง
ทุกฉบับ) 

3) หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4) หนังสือแสดงความยินยอมของผู
ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (เทศบาลเมืองแกงคอย จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตราของพื้นที่แตละพื้นที่)   

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 
หมายเหตุ (กองชาง เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 110 / www.kaengkhoi.go.th) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


