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คู่มือสําหรบัประชาชน  : การขอต่ออายุใบอนญุาตกอ่สร้างดดัแปลงร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รบัผดิชอบ  : องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
กระทรวง   : กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
             
 

1. งานทีใ่หบ้ริการ การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
  

2. หน่วยงานที่รบัผดิชอบ องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
  

3. ประเภทของงานบรกิาร กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยงานเดียว                              
  

4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
  

5. กฎหมายทีใ่ห้อํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง 
    5.1  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
    5.2  กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555  
    5.3  กฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   

6. ระดบัผลกระทบ บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
  

7. พื้นทีใ่หบ้รกิาร เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
 

8. กฎหมาย ข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนด
ระยะเวลา 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522,กฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดราชบุรี พ.ศ.2555 ,
กฎกระทรวง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

   ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย/
ข้อกําหนด ฯลฯ 

5 วัน  
 

9. ข้อมูลสถิต ิ  
        จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
        จํานวนคําขอที่มากที่สดุ 0  
        จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  

 

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือสําหรบัประชาชน สําเนาคู่มือสําหรับประชาชน การขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
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11. ขอบเขตการใหบ้ริการ 
      สถานที ่/ ช่องทางการใหบ้รกิาร ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร 
      กองช่าง 
      องคก์ารบรหิารส่วนตําบลคุง้น้าํวน อําเภอเมืองราชบรุี 
จังหวัดราชบรุ/ีตดิต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      โทรศัพท ์: 0 – 3237 – 4271  
      โทรสาร :  0 – 3237 – 4271  ต่อ  13 

วันจันทร์ ถึง วันศกุร์  
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.  
มีพักเท่ียง 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพิจารณาอนญุาต 
      หลกัเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคาํขอ 
      ผู้ใดประสงค์ขอใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามาตรา 21) (ตามมาตรา 22) 
ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในใบอนุญาตถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้อง
ย่ืนคําขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุและเมื่อได้ย่ืนคําขอดังกล่าวแล้วให้ดําเนินการต่อไปได้จนกว่าเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต  
      โดยย่ืนคําขอตามแบบฟอร์มที่กฎหมายกําหนด พร้อมทั้งเอกสารประกอบการขอต่ออายุใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  และต่ออายุใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร ณ กองช่าง องค์การบริหาร
ส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

 
13. ขัน้ตอนและระยะเวลาการใหบ้ริการ 
      13.1 ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ 

 

ที ่ ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

หมายเหต ุ

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ย่ื น ขอต่ อ ใบอนุญาตพร้ อม
เอกสาร 

1 วัน 
 

กองช่าง 
 

 

2 การพิจารณา 
 

เ จ้ าพ นัก ง านท้ อ ง ถ่ิ นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขอต่อใบอนุญาต 

2 วัน 
 

กองช่าง  

3 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
การดําเนินการตามใบอนุญาต
ทราบ (น.1) 

2 วัน กองช่าง  

  

       13.2  ระยะเวลาดาํเนนิการรวม   5 วัน 
 
14. งานบรกิารนีผ้่านการดาํเนนิการลดขัน้ตอน 
และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  

ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบ 
       

     15.1 เอกสารยนืยันตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐหรือหลกัฐานทีต่้องใช ้ เอกสารสาํเนา 
      (1)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) จํานวน  1 ฉบับ 
      (2)  หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล) จํานวน  1 ฉบับ 
      15.2 เอกสารหรือหลกัฐานอ่ืนๆ สําหรบัยื่นเพิ่ม เอกสารสาํเนา 
      (1) ใบคําร้องการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข.5) จํานวน  1 ฉบับ 
      (2) เอกสารการเป็นเจ้าของอาคาร ( กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
อาคาร ) 

จํานวน  1 ฉบับ 

      (3) เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีผูค้รอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่อ
อายุ) 

จํานวน  1 ฉบับ 

      (4) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารไม่เป็นผู้
ขอต่ออายุ) 

จํานวน  1 ฉบับ 

      (5) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผูม้ีอํานาจลงช่ือแทนนิติ
บุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

จํานวน  1 ฉบับ 

      (6) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผูดํ้าเนินกิจการของนิติบุคคล 
(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

จํานวน  1 ฉบับ 

     (7) เอกสารการเป็นเจ้าของอาคาร จํานวน  1 ชุด 
     (8) หนังสอืแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน จํานวน  1 ฉบับ 
     (9) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

 
16. คา่ธรรมเนียม 

       อัตราค่าธรรมเนียมเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ.2528 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
  ค่าธรรมเนียม 
          ค่าธรรมเนียมในการต่ออายุใบอนุญาต 
           ๑. ใบอนุญาตการก่อสร้าง     ฉบับละ 20 บาท 
   ๒. ใบอนุญาตดัดแปลง     ฉบับละ ๑0 บาท 
   ๓. ใบอนุญาตรื้อถอน     ฉบับละ 10 บาท 
   ๔. ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     ฉบับละ ๑0 บาท 
  ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร 
   ๑. อาคารสูงไม่เกินสองช้ัน    ตารางเมตรละ ๐.๐๕ บาท 
   ๒. อาคารสูงเกินสองช้ันแต่ไม่เกินสามช้ัน   ตารางเมตรละ ๒.๐๐ บาท 
   ๓. อาคารสี่ช้ันขึ้นไป     ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท 
   ๔. ป้าย       ตารางเมตรละ ๔.๐๐ บาท 
   ๕. ทางหรือท่อระบายนํ้า รั้วหรือกําแพง ฯลฯ  ตารางเมตรละ ๑.๐๐ บาท 
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17. ช่องทางการรบัเรื่องร้องเรียน 
ถ้าหากให้บริการไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อร้องเรียนได้ที่  

ช่องทางการร้องเรียน 1) 
- สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล เบอร์โทรศัพท์ 032 – 374271 ต่อ 13  
- เว็บไซต์ www.kungnamwon.com 
- ตู้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ณ หน้าที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
- สายด่วน   08 – 1940 – 1376   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

08 – 1944 – 1586  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 
2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
   หมายเหต ุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดราชบุรี) 

ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี3) 
    เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 
 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม  ตวัอย่าง และคูมื่อการกรอก 

 แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคาร  
แบบ ข.๕  
 

 
19. หมายเหตุ :   

 วันที่พิมพ์    21  กรกฎาคม  2558 
 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว  
จัดทําโดย นายสรวุฒิ  พุ่มสีนิล  
อนุมัติโดย         นายพิชิต  บํารุงทรัพย์  

       (นายพิชิต  บํารุงทรัพย์) 
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลคุ้งนํ้าวน 

เผยแพร่โดย เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kungnamwon.com/
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