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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ำยอำคำร
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักรราช จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 09/09/2015 14:48
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 โทร.044-399-382/ติดต่อ
ด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชได
ตามระยะเวลาที่กาหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคาขอกอนใบอนุญาต
สิ้นอายุ และเมื่อไดยื่นคาขอดังกลาวแลว ใหดาเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถิ่นจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุ
ใบอนุญาตนั้น
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของ
ที่
ประเภทขั้นตอน
ขั้นตอนกำรบริกำร
1) การตรวจสอบ
ยื่นขอต่ออายุ

ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1 วัน
เทศบาลตาบลจักราช
(999.หมู่ 4 ถนน
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ที่

ประเภทขั้นตอน
เอกสาร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอต่ออายุ
ใบอนุญาต

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
ตรวจสอบการ
ดาเนินการตาม
ใบอนุญาตว่าถึง
ขั้นตอนใดและแจ้งให้ผุ้
ขอต่ออายุใบอนุญาต
ทราบ (น.1)

2)

3)

รำยละเอียดของ
ขั้นตอนกำรบริกำร
ใบอนุญาต พร้อม
เอกสาร

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
รับผิดชอบ
อาเภอจักรราช จังหวัด เทศบาล 1 ตาบลจัก
นครราชสีมา
ราช อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
30230 ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์(ห้อง
สานักปลัดเทศบาล)
โทร.044-399-382)
เทศบาลตาบลจักราช
(999.หมู่ 4 ถนน
อาเภอจักรราช จังหวัด เทศบาล 1 ตาบลจัก
นครราชสีมา
ราช อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
30230 ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์(ห้อง
สานักปลัดเทศบาล)
โทร.044-399-382)
เทศบาลตาบลจักราช
(999.หมู่ 4 ถนน
อาเภอจักรราช จังหวัด เทศบาล 1 ตาบลจัก
นครราชสีมา
ราช อาเภอจักราช
จังหวัดนครราชสีมา
30230 ศูนย์รับ
เรื่องราวร้องทุกข์(ห้อง
สานักปลัดเทศบาล)
โทร.044-399-382)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
13. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำน จำนวน
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื
น
ยั
น
ที่
เอกสำร
ภำครัฐผู้ออก เอกสำร
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน 0
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 0
1

หน่วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
รำยกำรเอกสำรยื่น
ภำครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสำร
แบบคาขอต่ออายุ
ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร ดัดแปลงอาคาร
รื้อถอนอาคาร
เคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ
ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถเพื่อ
การยื่น (แบบ ข. 5)
สาเนาใบอนุญาต
ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อ
ถอน หรือเคลื่อนย้าย
อาคาร แล้วแต่กรณี
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน
(แบบ น. 4) (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)

จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

15. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 16. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลจักราช
หมายเหตุ (www.jakkarat.go.th/abmin
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2)
3)

999.หมู่ 4 ถนนเทศบาล 1 ตาบลจักราช อาเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 30230 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
(ห้องสานักปลัดเทศบาล) โทร.044-399-382)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์ดารงธรรมอาเภอจักราช
หมายเหตุ (ที่ว่าการอาเภอจักราช จังวัดนครราชสีมา 30230 โทร.044-399-154)
ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

