
คู่มือส าหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 

32 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นกระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

เมื่อผู้ได ้รับใบอนุญาตให้ก่อสร ้างดดัแปลงหรือเคลือ่นย ้ายอาคารประเภทควบคมุการใช ้หรือผู ้แจ้ง 

ตามมาตรา 39 ทวิได ้กระทาํการดงักล ่าวเสร็จแล ้วให ้แจ ้งเปนหนังสอืให ้เจ้าพนักงานท ้องถ่ินทราบตามแบบ 

ทีเ่จ้าพนักงานท ้องถ่ินกาํหนดเพื่อทาํการตรวจสอบการก ่อสร ้างดดัแปลงหรือเคลือ่นย ้ายอาคารนั้นให้แล้ว 

เสร็จภายในสามสบิวันนับแต ่วันทีไ่ด ้รับแจ้ง 

 

ถ ้าเจ้าพนักงานท ้องถ่ินได ้ทาํการตรวจสอบแล ้วเห็นว่าการก ่อสร ้างดดัแปลงหรือเคลือ่นย ้ายอาคาร 

น้ันเป นไปโดยถูกต ้องตามทีไ่ด ้รับใบอนุญาตหรือทีไ่ด ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิแล ้วกใ็ห ้ออกใบรับรองให ้ 

แก ่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิเพื่อให ้มีการใช ้อาคารน้ันตามทีไ่ด ้รับใบอนุญาตหรือที่ 

ได ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิได้ 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ถนนมลิวรรณต าบลกุดกว้างอ าเภอ
หนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :15 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 
32)) 

1 วัน - 

 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วัน - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จและพิจารณา

ออกใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 



ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคล่ือนย้าย
อาคาร (แบบข.๖) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง  

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ

ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารมาแล้ว) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย

ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ .ศ. ๒๕๒๘ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  
(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.kudkwang.go.th/) 

2. ทางโทรศัพท์ 0 4329 6358 
3. โทรสาร  0 4329 6358  

4. ทางไปรษณีย์ส านักงานเทศบาลต าบลกุดกว้างหมู่ 7 ต าบลกุดกว้างอ าเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น 40210 

5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็นตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลต าบลกุดกว้าง  

)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 



ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา :พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 15.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


