คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างด ัดแปลงรือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร
หน่วยงานทีให้บริการ : องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก อําเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา กระทรวงมหาดไทย

หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ใบอนุญาตก่อสร ้างดัดแปลงหรือเคลือนย ้ายอาคาร (ตามมาตรา 21) และอนุญาตรือถอนอาคาร (ตามมาตรา 22)ใหใชไดตาม

ระยะเวลาทีกําหนดไวในใบอนุญาตถาผูไดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยืนคําขอกอนใบอนุญาตสินอายุ
และเมือไดยืนคําขอดังกลาวแลวใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถินจะสังไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนัน
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิก/ติดต่อด ้วยตนเองณหน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)
ขนตอน
ั
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :5 วัน
ลําด ับ
1)

2)

3)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวันจันทร์ถงึ วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนขอต่ออายุใบอนุญาตพร ้อมเอกสาร
หมายเหตุ:องค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืนทีทีจะขอต่ออายุ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

การพจ
ิ ารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอต่อ
อายุใบอนุญาต
หมายเหตุ: องค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืนทีทีจะขอต่ออายุ

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

2 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตําบลกุดจิก
อําเภอสูงเนิน
จังหวัดนครราชสีมา

ใบอนุญาต

ใบอนุญาต

การพจ
ิ ารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจสอบการดําเนินการตามใบอนุญาตว่า
ถึงขันตอนใดและแจ ้งให ้ผุ ้ขอต่ออายุใบอนุญาตทราบ (น.1)
หมายเหตุ: องค์กรปกครองส่วนท ้องถินในพืนทีทีจะขอต่ออายุ

ใบอนุญาต

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง
0
ฉบับ
สําเนา
1
ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
2)
หน ังสือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง
0
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุ(กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
3)
แบบคําขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารด ัดแปลงอาคารรือ
้ จอดรถที
ถอนอาคารเคลือนย้ายอาคารด ัดแปลงหรือใชท
ี
กล ับรถ
และทางเข้าออกของรถเพือการยืน (แบบข. 5)
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
0
ชุด
หมายเหตุ4)
สําเนาใบอนุญาตก่อสร้างด ัดแปลงรือถอนหรือเคลือนย้ายอาคาร

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

ลําด ับ

5)

6)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
แล้วแต่กรณี
ฉบ ับจริง
0
ชุด
สําเนา
1
ชุด
หมายเหตุหน ังสือแสดงความยินยอมของผูค
้ วบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท ี
เป็นอาคารมีล ักษณะขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
0
ชุด
หมายเหตุหน ังสือแสดงความยินยอมของผูค
้ วบคุมงาน (แบบน. 4) (กรณีท ี
เป็นอาคารมีล ักษณะขนาดอยูใ่ นประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
ฉบ ับจริง
1
ชุด
สําเนา
0
ชุด
หมายเหตุ-

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็นไปตามหล ักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบ ับที 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบ ัญญ ัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

(หมายเหตุ: -)

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ
1)
องค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกอําเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ:ถ ้าการให ้บริการไม่เป็ นไปตามข ้อตกลงทีระบุไว ้ข ้างต ้นสามารถติดต่อเพือร ้องเรียนได ้ที
ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลกุดจิกโทรศัพท์ : 0-4433-5245 ต่อ 5
หรือเว็บไซต์ : http://www.kudjiklocal.go.th
2)
จังหวัดอืนๆร ้องเรียนต่อผู ้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด)
3)
ศูนย์บริการประชาชนสํานั กปลัดสํานั กนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ: เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติ กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที
ิ กทม. 10300
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสต
แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ
หมายเหตุ
-

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก

ชือกระบวนงาน:การขอต่ออายุใบอนุ ญาตก่อสร ้างดัดแปลงรือถอนหรือเคลือนย ้ายอาคาร
ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุ ญาต หรือทีเกียวข้อง:

1)พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระด ับผลกระทบ:บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
พืนทีให้บริการ:ท ้องถิน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข ้อบัญญัตท
ิ ้องถิน
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 5.0
เอกสารฉบับนีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข ้อมูลคูม
่ อ
ื สําหรั บประชาชน
Backend.info.go.th

วันทีเผยแพร่คม
ู่ อ
ื :-

