
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอตอ่อำยุใบอนญุำตกอ่สรำ้ง ดดัแปลง รื้อถอนหรอืเคลือ่นย้ำยอำคำร  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

ใบอนุญำตก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (ตำมมำตรำ 21) และอนุญำตรื้อถอนอำคำร (ตำม

มำตรำ 22) ให้ใช้ได้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในใบอนุญำตถ้ำผู้ได้รับใบอนุญำตประสงค์จะขอต่ออำยุใบอนุญำต

จะต้องยื่นค ำขอก่อนใบอนุญำตสิ้นอำยุ และเมื่อได้ยื่นค ำขอดังกล่ำวแล้ว ให้ด ำเนินกำรต่อไปได้จนกว่ำเจ้ำพนักงำน

ท้องถิ่นจะสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบอนุญำตนั้น 
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 5 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นขอต่ออำยุใบอนุญำต พร้อมเอกสำร 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

2) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำเอกสำรประกอบกำรขอต่อ
อำยุใบอนุญำต 
(หมำยเหตุ : หน่วยงำนให้บริกำร กองช่ำง องค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลโนนยอ)  

2 วันท ำกำร กองช่ำง 

3) กำรพจิำรณำ 
เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมใบอนุญำต
ว่ำถึงขั้นตอนใดและแจ้งให้ผู้ขอต่ออำยุใบอนุญำตทรำบ (แบบ 
น.1) 

2 วันท ำกำร กองช่ำง 

 



รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดำ) 

- 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขอต่ออำยใุบอนญุำตกอ่สรำ้งอำคำร ดัดแปลงอำคำร รื้อถอน
อำคำร เคลือ่นย้ำยอำคำร ดดัแปลงหรือใชท้ีจ่อดรถ ทีก่ลบัรถและ
ทำงเขำ้ออกของรถเพื่อกำรยืน่ (แบบ ข.5) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 
 

ส ำเนำใบอนุญำตก่อสรำ้ง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลือ่นยำ้ยอำคำร 
แลว้แตก่รณ ี
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนังสอืแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 

6) 
 

หนังสอืแสดงควำมยินยอมของผู้ควบคุมงำน (แบบ น.4) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรมควบคุม) 

- 



 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำม

ควำมในพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
   

 ค่ำธรรมเนยีม  0 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1)  ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร (แบบ ข.4)  
ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต ใบอนุญำต ใบรับรอง ค ำสั่ง และแบบหนังสือตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 


