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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลเชียงกลาง* อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน

บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  15 วัน  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคู่มือประชาชน 25/07/2015 11:57  
11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 โทรศัพท์

หมายเลข 054-797102/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

13.  เมื่อผูไ้ดรับใบอนุญาตใหก้่อสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้ง  
ตามมาตรา 39 ทวิ ได้กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเปน็หนังสือให้เจา้พนักงานท้องถิ่นทราบตาม
แบบ  
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ท่ีเจา้พนักงานท้องถิ่นก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้
แลว  
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีไดรับแจง 

14. ถ้าเจา้พนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการกอ่สร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
นั้น เปน็ไปโดยถูกต้องตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แลว้ ก็ใหอ้อกใบรับรอง
ให้  
แกผู่ไ้ดร้ับใบอนุญาต หรือผู้แจ้ง ตามมาตรา 39 ทว ิ ทวิ เพื่อให้มีการใชอ้าคารนั้นตามท่ีไดรับ
ใบอนุญาต หรือท่ี  
ไดแ้จ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 

 
15. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้ง และเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารตาม
มาตรา 32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน เทศบาลต าบล
เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารตาม
มาตรา 32) 

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 7 วัน เทศบาลต าบล (องค์กรปกครอง
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

 อาคารที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และพิจารณาออก
ใบรับรอง อ. 6 และแจ้ง
ให้ผู้ขอมารับใบ น.1 
 

เชียงกลาง* 
อ าเภอเชียง
กลาง จังหวัด
น่าน 

ส่วนท้องถิ่น ใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้าย
อาคารตาม
มาตรา 32) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วัน 
 

16. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
17. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนว่ยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) 

แบบค าขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร 
ดัดแปลง หรือ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

เคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ 
ข.๖) 

2) 

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต หรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีท่ีอาคารท่ี
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุม
งานรับรองว่าได้
ควบคุมงาน

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

เป็นไปโดย
ถูกต้องตามท่ี
ได้รับใบอนุญาต 

 
18. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
19. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160 
โทรศัพท์หมายเลข 054-797102 
หมายเหตุ - 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
20. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  



6/6 
 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

21. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ 27/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หน่วยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลเชียงกลาง อ าเภอ

เชียงกลาง จังหวัดน่าน สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


