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คู่มือสาํหรับประชาชน:  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดดัแปลงรือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง  ดดัแปลง รือ้ถอน หรือเคล่ือนย้ายอาคาร 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนญุาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  พ.ศ.  2522 

6. ระดบัผลกระทบ:  บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ / สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ:  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา  พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร  พ.ศ.  2522  

กฎกระทรวงข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน  และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจ  ตามพระราชบญัญตัิ

ควบคมุอาคาร  พ.ศ.  2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  6  วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน  0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง  ดดัแปลง  รือ้ถอน  หรือเคล่ือนย้ายอาคาร  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  /  ตดิตอ่ด้วยตนเอง  ณ  หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์  (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา  08:30 - 16:30  น.  (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข  (ถ้ามี)  ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ใบอนญุาตก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  (ตามมาตรา 21)  และอนญุาตรือ้ถอนอาคาร  (ตามมาตรา 22) 

ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในใบอนญุาตถ้าผู้ได้รับใบอนญุาตประสงค์จะขอตอ่อายใุบอนญุาตจะต้องย่ืนคํา
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ขอก่อนใบอนญุาตสิน้อายแุละเม่ือได้ย่ืนคําขอดงักลา่วแล้วให้ดําเนินการตอ่ไปได้จนกวา่เจ้าพนกังานท้องถ่ินจะสัง่ไม่

อนญุาตให้ตอ่อายใุบอนญุาตนัน้ 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขอตอ่อายใุบอนญุาต

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

1  วนั (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอตอ่อายุ

ใบอนญุาต 
 

2 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา : 

 2 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ตรวจสอบการดําเนินการ

ตามใบอนญุาตวา่ถงึ

ขัน้ตอนใด  และแจ้งให้ผุ้ขอ

ตอ่อายใุบอนญุาตทราบ 

(น.1) 
 

3 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

3 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม    6   วนั 
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14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้องกรณีบคุคล

ธรรมดา 

2) 

หนงัสือรับรอง 

นิตบิคุคล 

กรมการปกครอง 0 1 ชดุ พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้องกรณีนิติ

บคุคล 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอตอ่

อายใุบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร

ดดัแปลงอาคาร

รือ้ถอนอาคาร

เคล่ือนย้าย

อาคาร ดดัแปลง

หรือใช้ท่ีจอดรถท่ี

กลบัรถ  และ

ทางเข้า-ออกของ

รถเพ่ือการย่ืน 

(แบบ ข. 5) 

 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

สําเนา

ใบอนญุาต

ก่อสร้างดดัแปลง

รือ้ถอน หรือ

เคล่ือนย้าย

อาคารแล้วแต่

กรณี 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

ของผู้ควบคมุงาน 

(แบบ น. 4) 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

 



5/5 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่  7  พ.ศ.  2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร  พ.ศ.  2522 

ค่าธรรมเนียม  0  บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ  กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี  1  ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ  กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


