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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต่ออายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  5 วนั  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอตอ่อายใุบอนญุาตก่อสร้าง ดดัแปลง รือ้ถอนหรือเคล่ือนย้ายอาคาร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานทีใ่ห้บริการ ณ ทีทํ่าการองค์การบริหารส่วนตําบลหนองกระทุ่ม 49 ม.4 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ
กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 โทรศพัท์ / โทรสาร 034-998073-4 
  
/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผู ได�รับใบอนญุาตประสงค จะขอต�ออายใุบอนญุาตก่อสร้าอาคาร ดดัแปลงอาคาร รือถอนอาคาร หรือ
เคล่ือนย้ายอาคารจะต องย่ืนคําขอก�อนใบอนญุาตสิน้อาย ุและเม่ือได ย่ืนคําขอดงักล�าวแล วให�ดําเนิน
การต อไปได�จนกว าเจ�าพนกังานท องถ่ินจะสัง่ไม�อนญุาตให ต�ออายใุบอนญุาตนัน้ 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนและตรวจสอบเอกสาร 
 

1 วนั - - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนญุาต 
 

2 วนั - - 

3) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบ ลงนาม และแจ้ง
ให้ผู้ขอต่ออายใุบอนญุาต
ทราบ 
 

2 วนั - - 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   5 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวั กระทรวงมหาดไท 0 1 ฉบบั - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ย 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขอตอ่
ใบอนญุาต 

- 1 0 ฉบบั - 

2) 
สําเนา
ใบอนญุาต 

- 0 1 ฉบบั - 

3) 
หนงัสือยินยอม
ของผู้ควบคมุงาน 

- 1 0 ฉบบั - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 

 ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
หมายเหตุ -   
 

2) ต่อใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 
 ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
หมายเหตุ -   
 

3) ต่อใบอนุญาตรือ้ถอนอาคาร 
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   
 

4) ต่อใบอนุญาตเคล่ือนย้ายอาคาร 
 ค่าธรรมเนียม 50 บาท 
หมายเหตุ -   
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ ท่ีทําการองค์การบริหารสว่นตําบลหนองกระทุ่ม 49 ม.4 ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอ

กําแพงแสน จงัหวดันครปฐม 73140 โทรศพัท์ / โทรสาร 034-998073-4 / ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบ ข.5 

- 
 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลหนอง

กระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จงัหวดั
นครปฐม สถ.มท. 

อนุมัตโิดย  
(นายบญุแสง  สวุรรณชีพ) 
นายก อบต.หนองกระทุ่ม 

เผยแพร่โดย - 
 

 
 

 


