
 

 
 

คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ี
เบด็เสรจ็ในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บรกิารท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ต าบลไชยวาน 

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัตทิอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15      วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดอืน    0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน]การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำร ส านกังานเทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี  หมูท่ี่ 10 

ต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี  โทร/โทรสาร :  0-4221-9212 /ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหนว่ยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
หมำยเหตุ – 



 
 

12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงือ่นไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
          เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 
ตามมาตรา 93 ทวิไดกระททากา   ดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 

ทเ่เจาพนักงานทบัองถิ่นกทาหนดเพ่ือททาการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนัานใหแลว  
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันทเ่ไดรับแจถาเจาพนักงาทองถิ่นไดททาการตรวจสอบแลวเห็นว าการกอสรางดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยายอาคารนัานเปนไปโดยถูกตองตามทเ่ไดรับใบอนุญาตหรือทเ่ไดแจงไวตามมาตรา96  ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให  
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 93 ทวิเพื่อใหมเการใชอาคารนัานตามทเ่ไดรับใบอนุญาตหรือร  

ไดแจงไวตามมาตรา 93  ทวิได ้
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจง้และเสีย
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั กองชา่ง  
เทศบาลต าบล
หนองแวงแกม้
หอม 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั กองชา่ง  
เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็
และพิจารณาออกใบรบัรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

7 วนั กองชา่ง 
 เทศบาลต าบล 
หนองแวงแกม้
หอม 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ



ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบน.1 
 

ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดข้ันตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
ใบรบัรองกำร
ก่อสรำ้งอำคำร
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยำ้ย
อำคำร (แบบข.
๖) 

 1 0 ชดุ  

2) 

ใบอนญุำต
ก่อสรำ้งอำคำร
เดมิท่ีไดร้บั
อนญุำตหรือใบ

 1 0 ชดุ  



ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รบัแจง้ 

3) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจำ้ของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผูข้อ
อนญุำต) 

 1 0 ชดุ  

4) 

ใบรบัรองหรือ
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีท่ีอำคำรท่ี
ขออนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
ไดร้บัใบรบัรอง
หรือไดร้บั
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำรมำแลว้) 

 1 0 ชดุ  

5) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูค้วบคมุงำน
รบัรองว่ำได้
ควบคมุงำน
เป็นไปโดย
ถกูตอ้งตำมท่ี
ไดร้บัใบอนญุำต 

 1 0 ชดุ  

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที ่๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม  10   บาท 
หมำยเหตุ – 



 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
  1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  

  กรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมำยเหตุ(1. ทางอินเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์  ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

  2) ช่องทำงกำรร้องเรียน  เทศบาลต าบลไชยวาน  อ าเภอไชยวาน  จงัหวดัอดุรธานี 
  3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูยบ์รกิารประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 

หมำยเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 เลขท่ี 
1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันทีพ่มิพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ  
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลหนองแวงแกม้หอม 
อนุมัตโิดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 
 


