
คูมือสําหรับประชาชน 
กระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: กองชางเทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตาม

มาตรา 32 21/05/2558 16:32  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง เทศบาลตําบลทาเยี่ยม/ ติดตอดวยตนเอง  ณ หนวยงาน  โทร 044-756470 โทรสาร 
044-756471 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิไดกระทํากา  ดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบ 

ท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพ่ือทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว  
เสร็จภายในสามสบิวันนับแตวันท่ีไดรับแจงถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็น าการกอสรางดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให  
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แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพ่ือใหมีการใชอาคารนั้นตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ี  
ไดแจงไวตามมาตรา 39  ทวิได 

 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงและเสียคาธรรมเนียม 
 

1 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
อาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน กองชาง เทศบาล
ตําบลทาเยี่ยม 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ
ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมท่ีไดรับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจาของอาคาร 
(กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ
ใบรับรองหรือ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว) 

5) 

หนังสือรับรอง
ของผูควบคุมงาน
รับรองวาได
ควบคุมงาน
เปนไปโดยถูกตอง
ตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการ เทศบาลตําบลทาเยี่ยม   โทร 044-756470 โทรสาร 044-756471  
2) ชองทางการรองเรียน  www.tayiumcity.go.th 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 


