
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...ขอตอใบอนุญาตกอสราง.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

     ใบอนุญาตท่ีออกตามมาตรา 21 หรือมาตรา 22 ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงค
จะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตน้ัน 
 

 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นความประสงคขอตออายุใบอนุญาต พรอมเอกสาร   สำนัก/กอง...ชาง................... 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๒.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบการ
ดำเนินการตามใบอนุญาตวาถึงข้ันตอนใด 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4.เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.๑) 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5.แจงใหผูยื่นความประสงคขอตอใบอนุญาตทราบ (น.๑)  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........7................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. คำขอตอใบอนุญาตกอสรางอาคาร ข.5 (ขอรับไดท่ี อบต.)     จำนวน  1 ชุด  

 2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูขออนุญาต      จำนวน  1 ชุด  

 3.กรณีเปนนิติบุคคล         จำนวน  1 ชุด      

  -สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (ไมเกิน 6 เดือน)     จำนวน  1 ชุด        

  -สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบานของผูรับมอบอำนาจ    จำนวน  1 ชุด        

 4.สำเนาใบอนุญาตกอสราง ดดัแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร แลวแตกรณ ี  จำนวน  1 ชุด        

 5.หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน(แบบ น.4)    กรณีท่ีเปนอาคารมลีักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ          จำนวน  1 ชุด        

 6.หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน(แบบ น.4)    กรณีท่ีเปนอาคารมลีักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม         จำนวน  1 ชุด    

 7.กรณีเปนอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ ตองมีหนังสือแสดงความยินยอมตามมาตรา ๒๙ ของวิศวกรผูควบคมุงาน

ตามกฏกระทรวง ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2535       จำนวน  1 ชุด    

        

  

คาธรรมเนียม 

-คาธรรมเนียมการตอใบอนุญาตกอสราง     ฉบับละ 20 บาท  

 

 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 

แบบ  ข.5 
 

          คำขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร                                             เลขรับท่ี...........................            
ดัดแปลงอาคาร  รื้อถอนอาคาร  เคล่ือนยายอาคาร         วันท่ี................................ 

           ดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และ                                            ลงชื่อ...............ผูรับคำขอ 
                  ทางเขาออกของรถเพ่ือการอ่ืน 

เขียนท่ี.............................................. 

วันท่ี...........เดือน................................พ.ศ................... 

  ขาพเจา............................................................เจาของอาคาร  หรือผูครอบครองอาคาร  (ในกรณีผู
ขอตออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ) 

� เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี............หมูท่ี...........ซอย.........................ถนน...................... 

ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต.............................จังหวัด........................................... 

� เปนนิติบุคคลประเภท......................................................จดทะเบียนเม่ือ................................. 
เลขทะเบียน.......................................มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี...................หมูท่ี......................ซอย
.....................................ถนน.................................ตำบล/แขวง...................................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด..................................โดย......................................................ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุ
ใบอนุญาต  อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ซอย..........................ตำบล/แขวง..............................................
อำเภอ/เขต............................จังหวัด................................ 

  ขอยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต........................................................ตอเจาพนักงานทองถ่ินดังตอไปนี้ 
๑. อาคารท่ีขอใบอนญุาตไดรับใบอนุญาต.................................ตามใบอนุญาตเลขท่ี............./........ 

ลงวันท่ี............เดือน............................พ.ศ....................... ท่ีบานเลขท่ี...............หมูท่ี...............ซอย............................ 
ถนน................................ตำบล/แขวง...............................อำเภอ/เขต..............................จังหวัด................................. 
โดย.................................................................................................เปนเจาของอาคาร  อยูในท่ีดินโฉนดท่ีดิน  เลขท่ี/
น.ส.๓    เลขท่ี/ส.ค.๑  เลขท่ี.......................................................................เปนท่ีดินของ............................................ 

  ขอ  ๒  เปนอาคาร 
(๑) ชนิด.........................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน........................................... 

โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา-ออกของรถ จำนวน.........................คัน  
(๒) ชนิด.........................................จำนวน.........................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา-ออกของรถ  จำนวน........................คัน  
(๓) ชนิด..........................................จำนวน.......................เพ่ือใชเปน.............................................. 

โดยมีท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขา-ออกของรถ  จำนวน.......................คัน  

  กำหนดสิ้นอายุใบอนญุาต  วันท่ี................เดือน..........................................พ.ศ.............................. 

  ขอ  ๓  เหตุท่ีทำการไมเสร็จตามท่ีไดรับอนญุาต เพราะ................................................................. 
...................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
ขณะนี้ไดดำเนินการไปแลวถึง....................................................................................................................................... 
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...................................................................................................................................................................................... 
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก......................วัน 
  ขอ  ๔  มี..............................................................เปนผูควบคุมงาน
............................................................ 
เปนผูออกแบบและคำนวณ 
  ขอ ๕. พรอมคำขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
  (๑) เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร  จำนวน..............ฉบับ(กรณีท่ีผูขอตออายุใบอนุญาตไมใช
เจา  ของอาคารท่ีไดรับใบอนุญาต) 

(๒) เอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร(กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุ
ใบอนุญาต  ดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถและทางเขา-ออกของรถเพ่ือการอ่ืน) 
  (๓)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุ
ใบอนุญาต ดัดแปลง  หรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถและทางเขา-ออกของรถเพ่ือการอ่ืน) 
  (๔)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค และผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอ
อนุญาต   ท่ีออกใหไมเกินหกเดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
  (๕)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดำเนินของนิติบุคคล(กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ
อนุญาต) 

(๖) ใบอนุญาตตามขอ ๑ จำนวน......................ฉบับ 
(๗) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานตามขอ ๓ จำนวน..................ฉบบั 
(๘) สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาต  เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพ 

สถาปตยกรรมควบคุมของผูควบคุมงาน  จำนวน............................ฉบับ (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาด อยูใน
ประเภท    เปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

(๙) เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 
...................................................................................................................................................................................... 
 
        (ลายมือชื่อ)......................................... 
                    (........................................) 
                                                                                                     ผูขอตออายุใบอนุญาต 
 
หมายเหต ุ  (๑)  ขอความใดท่ีไมใชใหขีดฆา 

              (๒)  ใสเครื่องหมายถูก √ในชอง  � หนาขอความท่ีตองการ 
 
หมายเหตุของเจาหนาท่ี   

  จะตองแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาตทราบวา   จะอนุญาตหรือไมอนุญาต หรือขยายเวลา  ภายใน        
วันท่ี....................เดือน...................................พ.ศ................................ 

  ผูขอตออายุใบอนุญาตไดชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต............................................ 
เปนเงิน.......................บาท(..............................................) ตามใบเสร็จรับเงินเลมท่ี.....................เลขท่ี.................... 
ลงวันท่ี..................เดือน.................................พ.ศ................................. 
  ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี..........ฉบับท่ี...............ลงวันท่ี........เดือน......................พ.ศ................... 
 

(ลายมือชื่อ).......................................... 
                                                                             ตำแหนง............................................... 


