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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขอใบรบัรองกำรก่อสร้ำงดดัแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลล าปางหลวง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: กองช่าง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในส่วนภูมภิาคและส่วนทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบด็เสรจ็ในหน่วยเดยีว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ต าบลล าปางหลวง  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน]การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ย

อาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการเทศบาลต าบลล าปางหลวง/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
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     เมื่อไดร้บัใบอนุญาตใหก้่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใชห้รอืผูแ้จง้กระท า
การ ตามมาตรา 39 ดงักล่าวเสรจ็แลว้ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบตามแบบดดัแปลงหรอื
ทอ้งถิน่ก าหนดเพื่อท าการตรวจสอบจากเจา้พนักงานแจง้ภายใน 30 วนันับแต่วนัทีไ่ดเ้หน็การตรวจสอบ เจา้
พนักงานทอ้งถิน่เหน็ว่าการก่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้เป็นไปโดยถูกต้องตามทีไ่ดร้บั
ใบอนุญาตหรอืทีไ่ดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ 

 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้และเสยี
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่
ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
 

7 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจ
อาคารทีก่่อสรา้งแลว้เสรจ็
และพจิารณาออกใบรบัรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบน.1 

7 วนั กองช่าง 
เทศบาลต าบล
ล าปางหลวง 

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 หรอืเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนนิการลดขัน้ตอน 
 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรบัรอง
นิตบุิคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบุิคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งอาคาร
ดดัแปลงหรอื
เคลื่อนยา้ย
อาคาร (แบบข.

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

๖) 

2) 

ใบอนุญาต
ก่อสรา้งอาคาร
เดมิทีไ่ดร้บั
อนุญาตหรอืใบ
รบัแจง้ 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสอืแสดง
ความยนิยอม
จากเจา้ของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผูข้อ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรบัรองหรอื
ใบอนุญาต
เปลีย่นการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีทีอ่าคารที่
ขออนุญาต
เปลีย่นการใช้
ไดร้บัใบรบัรอง
หรอืไดร้บั
ใบอนุญาต
เปลีย่นการใช้
อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสอืรบัรอง
ของผูค้วบคุม
งานรบัรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

ไดร้บัใบอนุญาต 
 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัท่ี๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรยีน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรยีนส ำนักงำนเทศบำลต ำบลล ำปำงหลวง 
2) ช่องทำงกำรร้องเรยีนจงัหวดัอื่นๆรอ้งเรยีนต่อผูว่้าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ(ผ่านศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรยีนศูนยบ์รกิารประชาชนส านักงานปลดัส านักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 
 
 
 

วนัท่ีพิมพ ์ 16/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มอืบนเวบ็ไซต์แลว้ 
จดัท ำโดย พนมพร ยอดค า 
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อนุมติัโดย อดศิกัดิ ์ทองอารยี ์
เผยแพร่โดย วจิติรพ์ร มลอาร ์


