
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 
32 
หนวยงานท่ีใหบริการ :เทศบาลตําบลเวียงเชียงของอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายกระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 
ตามมาตรา 39 ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 
ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลว 
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 
 
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคาร 
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ี 
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได 
 
 
ชองทางการใหบริการ 
 

สถานที่ใหบร ิการ  
กองชางสํานักงานเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ 222 หมู 12 ถ.
สายกลางต.เวียงอ.เชียงของจ.เชียงราย 57140 โทร. 053-
791171 /ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบร ิการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจงและเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จและพิจารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบน.1 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลเวียงเชียง
ของอําเภอเชียงของ

จังหวัดเชียงราย 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 



ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
3) 

 
แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลงหรือเคล่ือนยาย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาตหรือใบรับแจง 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 
)) 

2) จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยดํารงธรรมเทศบาลตําบลเวียงเชียงของโทร. 053-791171 ตอ 24 
(หมายเหตุ: -) 

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 
เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 



ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 
 
 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวย
เดียว) 
หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

 
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ:ทองถิ่น 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 15.0 
 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 
 

ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 เทศบาลตําบลเวียง
เชียงของ 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาท่ี 


