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คูมือสําหรับประชาชน 
ตาม พระราชบัญญัตกิารอํานวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลง

รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 

ฉบบัยกเลิกขอสาํเนาเอกสาร 
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คูมือสําหรับประชาชน 

 

 
 

 

ชองทางการใหบริการ 
  
 สถานท่ีใหบริการ  

  ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา 30120 
  เบอรโทรศัพท 0 4400 9825   
            โทรสาร 0 4408 1259 
           เว็บไซต : www.kudjok.go.th 
 

 ระยะเวลาเปดใหบริการ  
 

 เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                                  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 

ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรื้อถอนอาคาร (ตามมาตรา 
22)ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในใบอนุญาต  ถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะ   
ตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุและเม่ือไดยื่นคําขอดังกลาวแลว ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจา
พนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา  
ระยะเวลาดําเนินการรวม 5 วัน 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอตออายุใบอนุญาตพรอม

เอกสาร 

1 วัน  

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสารประกอบการขอ

ตออายุใบอนุญาต 

2 วัน  

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ

การดําเนินการตามใบอนุญาตวา

ถึงข้ันตอนใดและแจงใหผุขอตอ

อายุใบอนุญาตทราบ (น.1) 

2 วัน  

งานที่ใหบริการ          การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ     กองชาง องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
 เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน

(กรณีบุคคลธรรมดา) 

1 0 ฉบับ  

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 

(กรณีนิติบุคคล) 

1 0 ชุด  

 
 เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอตออายุใบอนุญาตกอสรางอาคาร

ดัดแปลงอาคารรื้อถอนอาคารเคลื่อนยาย

อาคารดัดแปลงหรือใชท่ีจอดรถท่ีกลับรถและ

ทางเขาออกของรถเพ่ือการยื่น (แบบข. 5) 

1 0 ชุด  

2) ใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือ

เคลื่อนยายอาคารแลวแตกรณี 

1 0 ชุด  

3) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะขนาด

อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด  

4) หนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงาน 

(แบบน. 4) (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะขนาด

อยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

1 0 ชุด  

 
หมายเหตุ –ไมเรียกสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให จากประชาชน 
 ตามประกาศองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก ณ วันท่ี 22 เมษายน 2563 เรื่อง  ยกเลิกการใชสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน หรือสําเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลเพ่ือการติดตอทําธุรกรรม
การขอตอใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคาร   ในท่ีทําการองคการบริหารสวน
ตําบลกุดจอก 
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คาธรรมเนียม 
 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

 

หมายเหตุ - 

 
ชองทางการรองเรียน 

ถาการใหบริการไมเปนไปตามขอตกลงท่ีระบุไวขางตนสามารถติดตอเพ่ือรองเรียนไดท่ี 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน /แนะนําบริการ 
1) 1.ทางไปรษณีย  

ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 57/1 หมูท่ี 9 ตําบลกุดจอก อําเภอบัวใหญ             
จังหวัดนครราชสีมา 30120 
2. ทางอินเทอรเน็ต เว็ปไซค http://www.kudjok.go.th 

3. ทางโทรศัพท :0 4400 9825 โทรสาร: 0 4408 1259  
4. รองเรียนดวยตนเอง ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ณ องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก 
 

2) ศูนยดํารงธรรมจังหวัด,ศูนยดํารงธรรมอําเภอ หรือสายดวน 1567 
 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (หมายเหตุ  ) :เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 
กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ .พิษณุโลก เขตดุสิต 

กทม . 10300)) 
4) ศูนยรับเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.)  
- 99 หมู 4 อาคารซอฟตแวรปารค ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี 11120 

- สายดวน 1206 / โทรศัพท 0 2502 6670-80 ตอ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kudjok.go.th/
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ตัวอยางแบบฟอรม  
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ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 
 

• ช่ือกระบวนงาน:การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 

• หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลกุดจอกอําเภอบัวใหญจังหวัดนครราชสีมา 

• ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

• หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

• กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

• ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

• พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

• กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 5 วัน 

• ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

• ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอตออายุใบอนุญาตกอสรางดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนยาย

อาคาร 

อบต.กุดจอก อ.บัวใหญจ.นครราชสีมา 

สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 10:16 


