
คําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ดัดแปลงอาคาร    แบบ  ข.5 
ร้ือถอนอาคาร  เคล่ือนยายอาคาร  ดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  
และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น 
 
       เขียนที ่…………………………………………… 
      วันที่ ……..…. เดือน ……………………. พ.ศ. …….…… 
   
  ขาพเจา …………………..………….………. เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร (ในกรณ ี
ผูขอตออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ) 
        เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขที่ …….…. ตรอก/ซอย ………..……… ถนน …….…..…… 

เลขรับที่………………… 
วันที่ …………………… 
ลงช่ือ……………ผูรับคําขอ 

หมูที่ ………. ตําบล/แขวง ……………………. อําเภอ …………….………….. จังหวดั ……………..………… 
        เปนนิติบุคคลประเภท …………..….. จดทะเบียนเมื่อ ……….……… เลขทะเบียน …….…….…  
มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ ………… ตรอก/ซอย ………….….……….. ถนน .……………….….……. หมูที ่…….  
ตําบล/แขวง ……….………...………. อําเภอ ………….………..……….. จังหวดั ………………..….…………   
โดยผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขอตออายุใบอนุญาตอยูอยูบานเลขที่ ………. ตรอก/ซอย ………………….… 
ถนน …………..…… หมูที ่……. ตําบล/แขวง …………………. อําเภอ …….……...…….. จังหวดั ………..………  
  ขอยื่นคําขอตออายุใบอนุญาต ………………………  ตอเจาพนกังานทองถ่ินดังตอไปนี ้
  ขอ 1.  อาคารที่ขออนุญาตไดรับใบอนุญาต ……….……….. ตามใบอนญุาตเลขที่ …….... / …..….  
ลงวันที ่………. เดือน ……..…………… พ.ศ. ….……. บานเลขที่ …....…… ตรอก/ซอย ………..…….……… 
ถนน …………..………….. หมูที่ ………. ตําบล/แขวง ……………...………. อําเภอ ………….……..……….. 
จังหวัด ……………….…………  โดยเปนเจาของอาคาร อยูในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3  เลขที่/ส.ค.1  
เลขที่ ……………………. เปนที่ดินของ ………………………….……………….…… 
  ขอ 2.  เปนอาคาร 
  (1)  ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ  จํานวน …………… คัน 
  (2)  ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ  จํานวน …………… คัน 
  (3)  ชนิด ………………………. จํานวน …………… เพื่อใชเปน ……………………………..
โดยมีที่จอดรถ  จํานวน …………… คัน 
  กําหนดสิ้นอายุใบอนุญาต  วันที ่……… เดือน ……………………… พ.ศ. ……….... 
  ขอ 3.  เหตุที่ทาํการไมเสร็จตามที่ไดรับอนญุาต เพราะ  ………………….……………………... 
…………………………………………………………………………………………….…….………………… 
ขณะนีไ้ดดําเนนิการไปแลวถึง……………………………………………………………….….…………………. 
……………………………….…………………………………………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………….…… 
จึงขอตออายุใบอนุญาตอีก ……………….. วัน 



- 2 - 
 
  ขอ 4.  มี ……………………………………….. เปนผูควบคมุงาน …………………….………
เปนผูออกแบบและคํานวณ 
  ขอ 5.  พรอมคําขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
  (1)  เอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร  จํานวน …….. ฉบับ  (กรณีที่ผูขอตออายุใบอนุญาต  
ไมใชเจาของอาคารที่ไดรับใบอนุญาต) 
  (2)  เอกสารแสดงการเปนผูครอบครองอาคาร  (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตออายุ      
ใบอนุญาตดัดแปลงหรือใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น) 
  (3)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร  (กรณีที่ผูครอบครองอาคารเปนผูขอตอ       
อายุใบอนุญาตดัดแปลงหรอืใชที่จอดรถ  ที่กลับรถ  และทางเขาออกของรถเพื่อการอื่น) 
  (4)  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค   และผูมีอํานาจลงชื่อแทนนิติ
บุคคล         ผูขออนุญาตที่ออกใหมเกินหกเดือน  (กรณีที่นิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
  (5)  หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดําเนินการของนติิบุคคล                           
(กรณีทีน่ิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
  (6)  ใบอนุญาตขอ 1.  จํานวน ………… ฉบับ 
  (7)  หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคมุงานตามขอ 3.  จํานวน  ……….ฉบับ 
  (8)  สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรมหรือวิชาชีพสถาปตยกรรม  
ควบคมุของผูควบคุมงาน  จาํนวน ………. ฉบับ  (กรณทีี่เปนอาคารมีลักษณะ  ขนาด  อยูในประเภทเปนวิชาชพี  
วศิวกรรมควบคุมหรือวิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม) 
  (9)  เอกสารอื่น ๆ (ถามี)     ……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
 (ลายมือช่ือ) ……………………..………….. 

    (………………………………….) 
             ผูขอตออายุใบอนุญาต 
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หมายเหต ุ(1)  ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆา 
     (2)  ใสเครื่องหมาย  ในชอง         หนาขอความที่ตองการ 
 
หมายเหตุของเจาหนาที ่
  จะตองแจงใหผูขอตออายุใบอนุญาตทราบวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายใน  
วันที ่………….. เดือน ………………………….. พ.ศ. ………. 
  ผูขอตออายุใบอนุญาตไดชําระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ……….…………. เปนเงิน 
………………… บาท (………………………………………..) ตามใบเสร็จรับเงินเลมที่ ………………………  
เลขที่ …………………. ลงวันที่ …….…. เดือน ………………………. พ.ศ. …….…… 
  ออกใบอนุญาตแลว  เลมที่ …….. ฉบับที่ ……… ลงวันที่ ….…. เดือน ……..….……. พ.ศ. ……… 
 

(ลายมือช่ือ) …………………………… 
ตําแหนง …………….…………………. 
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