
 
คูมือสําหรับประชาชน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคล่ือนยายอาคาร 
 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 

3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
 

4.  หมวดหมูของงานบริการ  : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
 

6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
 

7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  :  ทองถ่ิน 
 

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  กฎกระทรวง   
ขอญัตติทองถ่ิน  และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 

    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ  ๑๐  วัน 
 

9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
 

10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน  การขอตออายุใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอนหรือเคลื่อนยายอาคาร 
 

11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ 
      กําหนด)  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  (มีพักเท่ียง) 
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
      08.30 – 16.30  น. 
 

12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
       ใบอนุญาตกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา 21)  และอนุญาตรื้อถอนอาคาร  (ตาม
มาตราใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคาร (ตามมาตรา  22)  ใหใชไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว
ในใบอนุญาตถาผูใดรับใบอนุญาตประสงคจะขอตออายุใบอนุญาตจะตองยื่นคําขอกอนใบอนุญาตสิ้นอายุ  และเม่ือ
ไดยื่นคําขอดังกลาวแลว  ใหดําเนินการตอไปไดจนกวาเจาพนักงานทองถ่ินจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาตนั้น 
 

http://www.muangchan.go.th/


 
 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอตออายุใบอนุญาต
พรอมเอกสาร 

1  วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอตออายุใบอนุญาต 

2 การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาตรวจเอกสาร
ประกอบการขอตออายุ
ใบอนุญาต 

๕ วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอตออายุใบอนุญาต 

3 การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบการดําเนินการ
ตามใบอนุญาตวาถึง
ข้ันตอนใดและแจงใหผูขอ
ตอใบอนุญาตทราบ(น.1) 

๔ วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอตออายุใบอนุญาต 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  ๑๐ วัน 
 
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)) 

2 สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบคําขอตอ
ใบอนุญาต
กอสรางอาคารรื้อ
ถอนอาคาร
เคลื่อนยายอาคาร  
ดัดแปลงหรือใชท่ี
จอดรถท่ีกลับรถ
และทางเขาออก
ของรถเพ่ือการยื่น 
(แบบ ข.5) 

- 
 

1 0 ฉบับ - 

2 สําเนาใบอนุญาต
กอสรางดัดแปลง  
รื้อ  ถอน หรือ
เคลื่อนยายอาคาร  
แลวแตกรณี 

- 1 0 ชุด - 

3 หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน 
(แบบ น.4) (กรณี
ท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

4 หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณีท่ีเปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 



 
 
16.  คาธรรมเนียม 
      1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7  พ.ศ.2528  ออกไปตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
           อาคาร พ.ศ. 2522   
 คาธรรมเนียม   0  บาท 
 หมายเหตุ    - 
       
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ          
           เมืองจันทร   
           จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      1)  คูมือการกรอกเอกสาร 
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ ๓/10/256๑ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 
จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด   
อนุมัติโดย สํานักงานเทศบาลตําบลเมืองจันทร 
เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด   
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