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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดดัแปลง ร้ือถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถำ้มี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นค าขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นค าขอดังกลาวแลว ใหด าเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสัง่ไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น 
 
ช่องทำงกำรใหบ้ริกำร 
 สถานที่ให้บริการ 
ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำงนวล หมู่ที่ 9 ต ำบล
หนองนำงนวล  อ ำเภอหนองฉำง  จังหวัดอุทัยธำนี  61110  /
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 
(หมำยเหตุ: ( หรือทำงช่องทำง....หมำยเลขโทรศัพท/์โทรสำร  
056-510-988   และทำงเวบ็ไซต์ของหน่วยงำน  
www.nongnangnuan.go.th))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง วนั
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 5 วัน 
 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 
(หมำยเหตุ: (ส่วนโยธำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำงนวล) 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนางนวล 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต 
(หมำยเหตุ: (ส่วนโยธำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำงนวล) 

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนางนวล 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบการด าเนินการตามใบอนญุาตวา่ถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมำยเหตุ: (ส่วนโยธำ  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองนำงนวล)  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองนางนวล 

อ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี
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รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตกอ่สร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร ร้ือถอน
อำคำร เคลื่อนย้ำยอำคำร ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทำงเข้ำออกของรถเพื่อกำรย่ืน (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสร้ำง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร 
แล้วแต่กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ - 

- 
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ค่ำธรรมเนียม 

 
ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  ข้อ 1 ให้ก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำต  ดังนี้  
(1) ใบอนุญำตก่อสร้ำง  ฉบบัละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) (2) ใบอนุญำตดัดแปลง  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -) 

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท  
 

3) (3) ใบอนุญำตรื้อถอน  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท  
 

4) (4) ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
  

5) (5) ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -) 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  

6) (6) ใบรับรอง  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
  

7) (7) ใบแทนใบอนุญำตหรือใบแทนใบรับรอง  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 5 บาท 
  

8) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 ให้ก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุใบอนุญำต ดังนี้ 
(1) ใบอนุญำตก่อสร้ำง  ฉบบัละ 
(หมำยเหตุ: -) 

 ค่ำธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

9) (2) ใบอนุญำตดัดแปลง  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท 
  

10) (3) ใบอนุญำตรื้อถอน  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท  
 

11) (4) ใบอนุญำตเคลื่อนย้ำย  ฉบับละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 10 บาท  
 

12) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  ข้อ 3 ให้ก ำหนด
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำง หรือดัดแปลงอำคำรส ำหรับ
กำรก่อสร้ำงหรือส ำหรับส่วนที่มีกำรดัดแปลง (1) อำคำรซึ่งสูงไม่เกิน
สองชั้นหรือสูงไม่เกินสิบสองเมตร ให้คิดตำมพื้นที่ของพื้นที่อำคำรแต่ละ
ชั้นรวมกัน ตำรำงเมตรละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
13) (2) อำคำรสูงเกินสองชั้นแต่ไม่เกินสำมชั้นหรือสูงเกินสิบสองเมตร แต่ไม่

เกินสิบห้ำเมตร ให้คิดตำมพ้ืนที่ของพื้นที่อำคำรแต่ละชั้นรวมกัน  ตำรำง
เมตรละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 2 บาท 
  
 

14) (3) อำคำรซึ่งสูงเกินสำมชั้นหรือสูงเกินสิบห้ำเมตร ให้คิดตำมพื้นที่ของ
อำคำรแต่ละชั้นรวมกัน  ตำรำงเมตรละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

15) (4) อำคำรประเภทซึ่งจะต้องมีพ้ืนรับน้ ำหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินห้ำ
ร้อยกิโลกรัมต่อหนึ่งตำรำงเมตร ให้คิดตำมพื้นที่ของพื้นอำคำรแต่ละชั้น
รวมกัน  ตำรำงเมตรละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

16) (5) พื้นที่หรือสิ่งที่่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถ และ
ทำงเข้ำออกของรถ ส ำหรับอำคำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ8(9) ให้คิดตำม
พื้นที่ของที่จอดรถ ที่กลับรถ และทำงเข้ำออกของรถรวมกัน  ตำรำง
เมตรละ 
(หมำยเหตุ: (ในกรณีที่พื้นที่หรือสิ่งที่สร้ำงขึ้นเพื่อใช้เป็นทีจ่อดรถ ที่กลับรถ 
และทำงเข้ำออกของรถส ำหรับอำคำรที่ก ำหนดตำมมำตรำ 8(9) อยู่ใน
อำคำรหรือชั้นหนึ่งชัน้ใดของอำคำร ไม่ต้องคิดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบ
แปลนตำมวรรคหนึ่งอีก))  

 ค่ำธรรมเนียม 0.5 บาท 
  
 

17) (6) ป้ำย ให้คิดตำมพื้นที่ของป้ำย โดยเอำส่วนกว้ำงที่สุดคูณด้วยส่วน
ยำวที่สุด  ตำรำงเมตร ละ 
(หมำยเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 4 บาท 
  
 

18) (7) อำคำรประเภทซึ่งต้องวัดควำมยำว เช่น เขื่อน ทำงหรือท่อระบำย
น้ ำ รั้วหรือก ำแพง ให้คิดตำมควำมยำว เมตรละ 
(หมำยเหตุ: (ในกำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลน เศษของตำรำง
เมตรหรือเมตรตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปให้ถือเป็นหน่วยเต็ม ถ้ำต่ ำกว่ำกึ่งหนึ่งให้
ปัดทิ้งไป 
ในกำรคิดควำมสูงของอำคำรเปน็ชั้น ให้นบัจ ำนวนชัน้ของพื้นอำคำรที่
บุคคลเข้ำใช้สอยไดย้กเว้นพื้นทีช่ั้นลอย 
ในกำรคิดควำมสูงของอำคำรเปน็เมตร ให้วัดจำกระดับพื้นดนิถงึหลังคำ 
หรือส่วนของอำคำรที่สูงที่สุด 
ในกรณีที่อำคำรมีพื้นชัน้ลอย ให้คิดพื้นชัน้ลอยเป็นพืน้ที่ของพื้นอำคำร ใน
กำรคิดค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนด้วย))  

 ค่ำธรรมเนียม 1 บาท 
  
 

19) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ข้อ 4 ให้อำคำร
ดังต่อไปนี้ได้รบักำรยกเว้นค่ำธรรมเนียมกำรออกใบอนุญำตตำมข้อ 1 
กำรต่ออำยุตำมข้อ 2 และกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลง
อำคำรตำม ข้อ 3 
(1) อำคำรของกระทรวง ทบวง กรม ที่ใช้ในรำชกำรหรือใช้เพื่อ
สำธำรณประโยชน ์

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
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ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(2) อำคำรของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ที่ใช้ในรำชกำรหรือใช้เพื่สำธำรณ
ประโยชน ์
(3) อำคำรขององค์กำรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตำมกฎหมำยที่ใชใ้นกิจกำร
ขององค์กำรหรือใช้เพื่อสำธำรณประโยชน ์
(หมำยเหตุ: ((4) โบรำณสถำน วัดวำอำรำม หรืออำคำรต่ำงๆ ที่ใช้เพื่อกำร
ศำสนำ ซึ่งมีกฎหมำยควบคุมกำรก่อสร้ำงไว้แล้วโดยเฉพำะ 
(5) อำคำรที่ท ำกำรขององค์กำรระหว่ำงประเทศ หรืออำคำรที่ท ำกำรของ
หน่วยงำนที่ตั้งขึ้นตำมควำมตกลงระหว่ำงรัฐบำลไทยกบัรัฐบำลต่ำงประเทศ 
(6) อำคำรที่ท ำกำรสถำนทูตหรือสถำนกงสุลต่ำงประเทศ 
(7) อำคำรชั่วครำวเพื่อใชป้ระโยชน์ในกำรก่อสร้ำงอำคำรถำวร ซึ่งสูงไม่เกิน
สองชั้นหรือสูงไม่เกินเก้ำเมตร และมีก ำหนดเวลำรื้อถอน 
(8) อำคำรเพื่อใช้ประโยชน์เปน็กำรชั่วครำวซึ่งสงูไม่เกินสองชั้นหรือสูงไม่
เกินเก้ำเมตรและไม่ใช่อำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ หรืออำคำรประเภท
ควบคุมกำรใช้ตำมมำตรำ 32 และมีก ำหนดเวลำรื้อถอน))  

 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 
ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล หมู่ที่ 9 ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี 
61110 หมายเลขโทรศัพท/์หมายเลขโทรสาร 056-510-988 
(หมำยเหตุ: (หรือ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ หน่วยงำน www.nongnangnuan.go.th))  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร 
(หมำยเหตุ: -)  

 
หมำยเหตุ 
- 

 
ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
  
1)พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากทีสุ่ด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยทีสุ่ด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง  จังหวัดอุทัยธานี  29/09/2015 16:16 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโ์หลดจากเวบ็ไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 
วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


