
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 
32 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตําบลลํานารายณ์ อําเภอชยับาดาล จังหวดัลพบรุ ีกระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมื อผูไ้ดร้ับใบอนุญาตใหก้อ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลื อนยา้ยอาคารที เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชต้ามาตรา 32 ไดท้ําการ
กอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลื อนยา้ยอาคารดงักลา่วเสร็จแลว้ ใหเ้จา้ของอาคารหรอืผูค้รอบครองอาคารยื นคําขอใบรับรองตอ่เจา้
พนักงานทอ้งถิ นตามแบบ ข. 6 พรอ้มดว้ยเอกสารที ระบไุวใ้นแบบ ข. 6 เมื อเจา้พนักงานทอ้งถิ นไดร้ับคําขอและตรวจสอบเห็นวา่
การกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงอาคาร หรอืเคลื อนยา้ยอาคารนั3นเป็นไปโดยถกูตอ้งตามที ไดร้ับอนุญาตใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ นออก
ใบรับรองตามแบบ อ. 6 
  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานรารายณ์ 
โทรศพัท ์036-461758-9 โทรสาร 036-630655/ตดิตอ่ดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที ทางราชการกําหนด) ตั 3งแตเ่วลา 
08:30 - 08:30 น. (มพัีกเที ยง) 

 

ข ั2นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั2นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื นแจง้และเสยีคา่ธรรมเนียม 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที จะขอใบรับรองการ
กอ่สรา้งดัดแปลงหรอืเคลื อนย ้3ายอาคาร))  

1 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ นตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที จะขอรับใบรับรอง
การกอ่สรา้งดดัแปลงหรือเคลอืนยา้ยอาคาร))  

7 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ นตรวจอาคารที กอ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 
(หมายเหต:ุ (เขตเทศบาลตําบลลํานารายณ์ที จะขอรับใบรับรอง
การกอ่สรา้งดดัแปลงหรือเคลื อนยา้ยอาคาร))  

7 วนั เทศบาลตําบลลํา
นารายณ์ อาํเภอชัย

บาดาล จังหวดัลพบรุ ี
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงหรอืเคลื�อนยา้ย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคุมงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามที�ไดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) คา่ธรรมเนยีมการออกใบรบัรอง ฉบบัละ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) กองชา่ง เทศบาลตาํบลลํานารายณ์ โทรศพัท ์036-461-758-9 โทรสาร 036-630655 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที  1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยร์ับเรื องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั 3น 2 ถนนแจง้วฒันะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยร์ับเรื องรอ้งเรยีนสําหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
1) แบบ ข.6 

(หมายเหต:ุ (รับแบบ ข.6 ไดท้ี กองชา่ง เทศบาลตําบลลํานารายณ์))  
 

หมายเหต ุ



- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ น (กระบวนงานบรกิารที เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื2นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ น 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที มากที สดุ 0 

 จํานวนคําขอที นอ้ยที สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 17/07/2558 
16:44 
 
 

เอกสารฉบับนี3ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


