
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลตําบลหนองบวัโคก อําเภอจัตรัุส จังหวดัชยัภมู ิกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมือ่ผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยายอาคารประเภทควบคมุการใช หรอืผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทว ิไดกระทําการดงักลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถิน่ทราบตามแบบ 
ทีเ่จาพนักงานทองถิน่กําหนด เพือ่ทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยายอาคารนัน้ใหแลว 
เสร็จภายในสามสบิวนันับแตวันทีไ่ดรับแจง 
 
ถาเจาพนักงานทองถิน่ไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยายอาคาร 
นัน้เปนไปโดยถูกตองตามทีไ่ดรับใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแจงไวตามมาตรา 39 ทว ิแลว ก็ใหออกใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาต หรอืผูแจงตามมาตรา 39 ทว ิเพือ่ใหมกีารใชอาคารนัน้ตามทีไ่ดรับใบอนุญาต หรอืที ่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทว ิได ้
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 
 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  
อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-802095 โทรสาร 
044-802095/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ 
วนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) 
ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้ และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง 
หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

1 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง 
หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

7 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ 
และพจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง 
หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

7 วนั เทศบาลตําบลหนองบัวโ
คก อําเภอจัตรัุส 
จังหวดัชยัภมู ิ

 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
2) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง 
หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร 
(กรณีผูค้รอบครองอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร 
(เฉพาะกรณีทีอ่าคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรื
อไดร้บัใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 
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) เทศบาลตําบลหนองบัวโคก   230  ม. 9 ตําบลหนองบวัโคก  อําเภอจัตรัุส  จังหวดัชยัภมู ิ  โทรศพัท ์044-

802095 โทรสาร 044-802095 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวดั))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ
- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 
  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 
พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 
กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 
 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 
 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
เทศบาลตําบลหนองบัวโคก สภุวีงศ ์สําเนาคูม่อืประชาชน 22/10/2015 15:33 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


