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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบ:องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่ 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภมูิภาคและส่วนทอ้งถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมืองแพร ่ จงัหวดัแพร่  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15 วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการทีท่ าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยมา้  อ าเภอเมอืงแพร ่ จงัหวัดแพร ่/ ติดต่อดว้ยตนเอง 

ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ– 
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12. หลักเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
       เมื่อผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหก้่อสรา้ง ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้หรือผูแ้จง้ตามมาตรา 39ทวิ 
ไดก้ระท าการดังกล่าวเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนังสือใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ่นทราบตามแบบท่ีเจา้พนักงานทอ้งถิ่นก าหนด 
เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคล่ือนยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดร้บัแจง้ 
       ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสอง 
       ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิ่นไดท้ าการตรวจสอบแลว้เห็นว่าการก่อสรา้ง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามท่ีไดร้บัใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ แลว้ ก็ใหอ้อกใบรบัรองใหแ้ก่ผูไ้ดร้บัใบอนุญาต หรือผู้
แจง้ตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหม้ีการใชอ้าคารนัน้ตามท่ีไดร้บัใบอนุญาต หรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ ได ้แต่ถา้เจา้
พนักงานทอ้งถิ่นมิไดท้ าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ใหเ้จา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นใชห้รือ
ยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังท่ีระบุไว้ในใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา  39 ทวิ ต่อไปได ้
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้และเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วนั -กองชา่ง  
อบต.หว้ยมา้ 
อ.เมอืงแพร ่
จ.แพร ่

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั -กองชา่ง  
อบต.หว้ยมา้ 
อ.เมอืงแพร ่
จ.แพร ่

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหต ุ

32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
อาคารท่ีก่อสรา้งแลว้เสร็จ
และพิจารณาออกใบรบัรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบน.1 
 

7 วนั -กองชา่ง  
อบต.หว้ยมา้ 
อ.เมอืงแพร ่
จ.แพร ่

(องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรบัรองการ
ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนนิกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

1) 
แบบค ำขอ
ใบรบัรองกำร

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

ก่อสรำ้งอำคำร
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยำ้ย
อำคำร (แบบข.
๖) 

2) 

ใบอนญุำต
ก่อสรำ้งอำคำร
เดิมท่ีไดร้บั
อนญุำตหรือใบ
รบัแจง้ 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจำ้ของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผูข้อ
อนญุำต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรบัรองหรือ
ใบอนญุำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีท่ีอำคำรท่ี
ขออนญุำต
เปลี่ยนกำรใช้
ไดร้บัใบรบัรอง
หรือไดร้บั
ใบอนญุำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแลว้) 

- 1 0 ชดุ - 



5/5 
 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหต ุ

5) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูค้วบคมุงำน
รบัรองว่ำได้
ควบคมุงำน
เป็นไปโดย
ถกูตอ้งตำมท่ี
ไดร้บัใบอนญุำต 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที่๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน รอ้งเรียนต่อองคก์ารบรหิารส่วนต าบลหว้ยมา  อ าเภอเมอืงแพร ่ จงัหวดัแพร่ 

โทรศพัทห์มายเลข 054-637034  หรือทางเว็ปไซต ์www.huayma.go.th 
  
  
18. ตัวอย่ำงแบบฟอรม์ ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 
19. หมำยเหต ุ

วันที่พมิพ ์ 20/07/2558 
สถำนะ เผยแพรคู่่มือบนเว็บไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย กองช่าง อบต.หว้ยมา้ 
อนุมัติโดย นายก อบต.หว้ยมา้ 
เผยแพร่โดย อบต.หว้ยมา้ 
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