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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ: เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  15 วัน  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคู่มอืประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรอื

เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 สุภวัฒน ์นิตกิร 24/07/2015 10:06  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถำนที่ให้บรกิำร ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย (กองช่าง) ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัด

สกลนคร 47110 โทร 0-4216-4680 

/ติดตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมำยเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรอืเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรอืผูแจง 

ตามมาตรา 93 ทวิ ไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ  

ที่เจาพนักงานทองถิ่นก าหนด เพื่อท าการตรวจ สอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว 

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง 

ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรอืที่ไดแจงไวตามมาตรา 93 ทว ิแลว 

ก็ใหออกใบรับรองให 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้ง และเสีย

ค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 

7 วัน - (องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ใน
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบรกิำร 

ระยะเวลำ

ให้บรกิำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

และพิจารณาออก

ใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้

ผูข้อมารับใบ น.1 
 

พืน้ที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้าง 

ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้าย

อาคารตาม

มาตรา 32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   15 วัน 

 

13. งำนบรกิำรน้ี ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 

14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 

15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

1) 
แบบค าขอ

ใบรับรองการ

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

ก่อสร้างอาคาร 

ดัดแปลง หรือ

เคลื่อนย้าย

อาคาร (แบบ ข.

๖) 

2) 

ใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร

เดิมที่ได้รับ

อนุญาต หรอืใบ

รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรอื

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรอืได้รับ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รำยกำร

เอกสำรยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหตุ 

5) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ควบคุม

งานรับรองว่าได้

ควบคุมงาน

เป็นไปโดย

ถูกต้องตามที่

ได้รับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 

15. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ

ควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ -   

 

 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านต้าย ถนนนิตโย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

47110 โทร 0-4216-4680   หรอื www.facebook.com/tesbalbanntai 

หมำยเหตุ (ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมำยเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมอืง 

หมำยเหตุ (1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. ร้อง เรยีนด้วยตนเอง 
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6. ตู้รับฟังความคดิเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6 

 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมำยเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 

ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

17. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

18. หมำยเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 17/08/2558 

สถำนะ รออนุมัตขิั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดท ำโดย เทศบาลต าบลบ้านต้าย อ าเภอ

สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


