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32 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เมือ่ผูไ้ดร้ับใบอนุญาตใหก้อ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้หรอืผูแ้จง้ 

ตามมาตรา 39 ทว ิไดก้ระท าการดังกล่าวเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบตามแบบ 

ทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ก าหนด เพือ่ท าการตรวจสอบการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้ 

เสร็จภายในสามสบิวันนับแต่วันทีไ่ดร้ับแจง้ 

 

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ไดท้ าการตรวจสอบแลว้เห็นวา่การกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร 

นัน้เป็นไปโดยถกูตอ้งตามทีไ่ดร้ับใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไว ้ตามมาตรา 39 ทว ิแลว้ ก็ใหอ้อกใบรับรองให ้

แกผู่ไ้ดร้ับใบอนุญาต หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเพือ่ใหม้กีารใชอ้าคารนัน้ตามทีไ่ดร้ับใบอนุญาต หรอืที ่

ไดแ้จง้ไว ้ตามมาตรา 39 ทว ิได ้

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 
เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เลขที ่999 หมู่ที ่11 ต าบลปลอ้ง 

อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย โทร / โทรสาร 053 – 
954278/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ 
วันศกุร ์(ยกเวน้วันหยุดทีท่างราชการก าหนด) 

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วัน 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้ และเสยีคา่ธรรมเนียม 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง 

หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

1 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้

ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง 

หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

7 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้
ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ 

และพจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง 

หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32))  

7 วัน เทศบาลต าบลบา้นปลอ้
ง อ าเภอเทงิ 

จังหวัดเชยีงราย 
 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 
หมำยเหต ุ(กรณีนติบิุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง 

หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร 
(กรณีผูค้รอบครองอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร 
(เฉพาะกรณีทีอ่าคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรื

อไดร้บัใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย

ถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง เลขที ่999 หมู่ที ่11 ต าบลปลอ้ง อ าเภอเทงิ จังหวัดเชยีงราย โทร / โทรสาร 053 – 
954278 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้ับฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 

))  
2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวัด))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

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

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทุจรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120 

- สายดว่น 1206 / โทรศัพท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 
ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุต่างชาต ิ(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 ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคู่มอืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

Infographic 

ล ำดบั ชือ่ 

ไมม่ขีอ้มลู 

 
 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32  

ชือ่เรยีกท ัว่ไป:  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ 

(กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 วัน 
 

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

เทศบาลต าบลบา้นปลอ้ง ศักดิส์ทิธิ ์ส าเนาคูม่อืประชาชน 05/08/2015 08:59 
 

 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพร่คูม่อื: - 


