
คู�มือสําหรับประชาชน : การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง ร้ือถอนหรือเคล่ือนย�ายอาคาร 
หน�วยงานที่ให�บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ* วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ใบอนุญาตก�อสร"าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย"ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ให"ใช"ได"
ตามระยะเวลาที่กําหนดไว"ในใบอนุญาตถ"าผู"ได"รับใบอนุญาตประสงค�จะขอต�ออายุใบอนุญาตจะต"องยื่นคําขอก�อนใบอนุญาต
ส้ินอายุ และเมื่อได"ยื่นคําขอดังกล�าวแล"ว ให"ดําเนินการต�อไปได"จนกว�าเจ"าพนักงานท"องถ่ินจะส่ังไม�อนุญาตให"ต�ออายุ
ใบอนุญาตน้ัน 
 
ช�องทางการให�บริการ 
 
 สถานที่ให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัด
สุรินทร� 
โทรศัพท�/โทรสาร 0 4414 7412 Website: takean.go.th/
ติดต�อด!วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป%ดให!บริการวัน จันทร� ถึง 
วันศุกร� (ยกเว!นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต�
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 5 วัน 
 
ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ย่ืนขอต�ออายุใบอนุญาต พร"อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลตะเคียน อําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 
2) การพิจารณา 

เจ"าพนักงานท"องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต�อ
อายุใบอนุญาต 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลตะเคียน อําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 
3) การพิจารณา 

เจ"าพนักงานท"องถ่ินตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาต
ว�าถึงข้ันตอนใดและแจ"งให"ผุ"ขอต�ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 
(หมายเหตุ: -)  

2 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลตะเคียน อําเภอ
กาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 

 



 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร ดัดแปลงอาคาร ร้ือ
ถอนอาคาร เคล่ือนย�ายอาคาร ดัดแปลงหรือใช�ที่จอดรถ ที่กลับรถ
และทางเข�าออกของรถเพื่อการย่ืน (แบบ ข. 5) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สําเนาใบอนุญาตก�อสร�าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนย�ายอาคาร 
แล�วแต�กรณี 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป8นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมของผู�ควบคุมงาน (แบบ น. 4) (กรณีที่
เป8นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพสถาป;ตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

 
 



ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) เป8นไปตามหลักเกณฑ*ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) องค�การบริหารส�วนตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร� 32210 โทรศัทพ�/โทรสาร 0 4414 
7412 Website : takean.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) จังหวัดอ่ืนๆ ร"องเรียนต�อผู"ว�าราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผ�านศูนย�ดํารงธรรมจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู! 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร*ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ชื่อแบบฟอร*ม 

ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อกระบวนงาน: การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร"าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนย"ายอาคาร  
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให"บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท"องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที่ให�อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข�อง: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด"านเศรษฐกิจ/สังคม 
พื้นที่ให�บริการ: ท"องถ่ิน 
กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข"อบัญญัติ
ท"องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 5.0 
 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 
 จํานวนคําขอที่น"อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ�างอิงของคู�มือประชาชน: การขอต�ออายุใบอนุญาตก�อสร"าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนย"ายอาคาร อบต.ตะเคียน 
อนุพงศ� สําเนาคู�มือประชาชน 21/10/2015 11:01 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข"อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที�เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


