
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมือ่ผ ูได รับใบอนุญาตให ก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช หรอืผ ูแจ ง 
ตามมาตรา 39 ทวไิด กระทําการดังกล าวเสร็จแล วให แจ งเป นหนังสอืให เจ าพนักงานท องถิน่ทราบตามแบบ 
ทีเ่จ าพนักงานท องถิน่กําหนดเพือ่ทําการตรวจสอบการก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารนัน้ให แล ว 
เสร็จภายในสามสบิวันนับแต วันทีไ่ด รับแจ ง 
 
ถ าเจ าพนักงานท องถิน่ได ทําการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร างดัดแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคาร 
นัน้เป นไปโดยถกูต องตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวแิล วกใ็ห ออกใบรับรองให  
แก ผ ูได รับใบอนุญาตหรอืผ ูแจ งตามมาตรา 39 ทวเิพือ่ให มกีารใช อาคารนัน้ตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืที ่
ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวไิด ้
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัด
เชยีงรายโทรศพัท ์053-679085/ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวันจันทรถ์งึวัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม :15 วัน 
 

ลาํดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

1 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วัน องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หม่
อําเภอเวยีงป่าเป้า
จังหวัดเชยีงราย 

 

 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ0ฉบับ 
สาํเนา1ฉบับ 
หมายเหต(ุกรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ลาํดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร
2) 

 
หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 
สาํเนา1ชดุ 
หมายเหต(ุกรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

4) 
 

ใบอนญุาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนญุาตหรอืใบรบัแจง้
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนญุาต) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนญุาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารทีข่ออนญุาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนญุาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนญุาต 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 
สาํเนา0ชดุ 
หมายเหต-ุ 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลาํดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กรงุเทพมหานครรอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรงุเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยดํ์ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยูณ่ศนูยบ์รกิารขอ้มลูขา่วสารของราชการถนนพระรามที ่6) 
)) 

2) จังหวัดอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด
(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยดํ์ารงธรรมประจําจังหวดัทกุจังหวัด)) 

3) ศนูยดํ์ารงธรรมองคก์ารบรหิารสว่นตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงรายโทรศัพท ์053-679085 
(หมายเหต:ุ -) 



ลาํดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร
4) ศนูยบ์รกิารประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลาํดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 
ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอ้ํานาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาทีก่าํหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลแมเ่จดยีใ์หมอํ่าเภอเวยีงป่าเป้าจังหวัดเชยีงราย 

 

ขอ้มลูสาํหรบัเจา้หนา้ที ่


