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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 
32 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมอืงเพชรบรุ ีจังหวดัเพชรบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมื�อผูไ้ดร้ับใบอนุญาตใหก้อ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้หรอืผูแ้จง้ 
ตามมาตรา 39 ทว ิไดก้ระทําการดงักลา่วเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นทราบตามแบบ 
ที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกําหนด เพื�อทําการตรวจสอบการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารนั/นใหแลว้ 
เสร็จภายในสามสบิวนันับแตว่นัที�ไดร้ับแจง้ 
 
ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดทํ้าการตรวจสอบแลว้เหน็วา่การกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 
นั/นเป็นไปโดยถกูตอ้งตามที�ไดร้ับใบอนุญาตหรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ ก็ใหอ้อกใบรับรองให ้
แก ่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาต หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเพื�อใหม้กีารใชอ้าคารนั/นตามที�ไดร้ับใบอนุญาต หรอืที� 
ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลหนองขนาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั /งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้ และเสยีคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื/นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

1 วนั กองชา่ง 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื/นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั กองชา่ง 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจอาคารที�กอ่สรา้งแลว้เสร็จ และ
พจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื/นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั กองชา่ง 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคุมงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามที�ไดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) เทศบาลตําบลหนองขนาน 

 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
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ชื�อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที�มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื2นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: สาํเนาคูม่อืประชาชน 17/07/2015 13:17 
 
 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


