
 
 
คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร   ตามมาตรา 32 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 
1.  ช่ือกระบวนงาน : การขอใบรับรองการกอสราง  ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร   ตามมาตรา 32 
 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลเมืองจันทร 
 

3.  ประเภทของงานบริการ :   กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน  (กระบวนงาน  
     บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 
 

4.  หมวดหมูของงานบริการ  : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
 

5.  กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต  หรือท่ีเกี่ยวของ  : 
 1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 
 

6.  ระดับผลกระทบ :  บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
 

7.  พ้ืนท่ีใหบริการ  :  ทองถ่ิน 
 

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  กฎกระทรวง   
ขอญัตติทองถ่ิน  และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  
พ.ศ.2522 

    ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย/ขอกําหนดฯ  15  วัน 
 

9.  ขอมูลสถิติ 
     จํานวนเฉลี่ยตอเดือน   0 
     จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0 
     จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0   
 

10.  ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน  การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  ตาม 
มาตรา 32 

11.  ชองทางการใหบริการ 
      สถานท่ีใหบริการเทศบาลตําบลเมืองจันทร  โทรศัพท  0-4596-9847 
      เว็ปไซต : www.muangchan.go.th  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการ 
      กําหนด)  ตั้งแตเวลา  08.30 – 16.30 น.  (มีพักเท่ียง) 
      ระยะเวลาเปดใหบริการ  เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร  (ยกเวนวันหยุดทางราชการกําหนด)  ตั้งแตเวลา 
      08.30 – 16.30  น. 
 
 
 
 
 

http://www.muangchan.go.th/


 
 
 

12.  หลักเกณฑ  วิธีการ  เง่ือนไข  (ถามี)  ในการย่ืนคําขอ  และในการพิจารณาอนุญาต 
       เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตาม
มาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว  ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา
พนักงานทองถ่ินกําหนด  เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง  ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง  หรือ
เคลื่อนยายอาคาร  นั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต  หรือผูแจงตามมาตรา  39 ทวิ  เพ่ือใหมีการใช
อาคารนั้นตามท่ีไดรับใบอนุญาต  หรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา  39  ทวิ  ได 
 
13.  ข้ันตอน  ระยะเวลา  และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน/ 
หนวยงาน

ท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจง  และเสีย
คาธรรมเนียม 

1  วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอใบรับรองการ
กอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 
32 

2 การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

7 วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอใบรับรองการ
กอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 
32 

3 การพิจารณา เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
อาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ 
และพิจารณาออก
ใบรับรอง อ.6 และแจงให
ผูขอมารับใบ น.1 

7 วัน เทศบาล
ตําบล 
เมืองจันทร 

องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขอใบรับรองการ
กอสราง ดัดแปลง 
หรือเคลื่อนยาย
อาคาร ตามมาตรา 
32 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  15 วัน 
 
 
 



 
 
14.  งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดข้ันตอน  และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 
       ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
ท่ี รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจํา 
ตัวประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา)) 

2 สําเนาทะเบียน
บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
      15.2)  เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบคําขอ
ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร 
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนยายอาคาร 
(แบบ ข.6) 

- 
 

1 0 ชุด - 

2 ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมท่ีไดรับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจง 

- 1 0 ชุด - 

3 หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจาของอาคาร 
(กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

 
 
 
 



 
 
 
ท่ี รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4 ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ
ใบรับรองหรือ
ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว 

- 1 0 ชุด - 

 
16.  คาธรรมเนียม 
      1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7  พ.ศ.2528  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
           อาคาร พ.ศ. 2522   
 คาธรรมเนียม   0  บาท 
 หมายเหตุ    - 
       
17.  ชองทางการรองเรียน 
      1)  ชองทางการรองเรียน  เทศบาลตําบลเมืองจันทร  เลขท่ี  70  หมู  6  ตําบลเมืองจันทร  อําเภอ 
           เมืองจันทร จังหวัดศรีสะเกษ  หรือโทรศัพท  0-4596-9847  หรือทางอินเตอรเน็ต  
           www.muangchan.go.th    
      2)  ชองทางการรองทุกข  ศูนยดํารงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  และศูนยดํารงธรรมอําเภอเมืองจันทร 
 
18.  ตัวอยางแบบฟอรม  ตัวอยาง  และคูมือการกรอก 
      1)  คูมือการกรอกเอกสาร 
 
19.  หมายเหตุ 
 

วันท่ีพิมพ ๓/๑๐/256๑ 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็ปไซตแลว 
จัดทําโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีตําบลเมืองจันทร 
เผยแพรโดย งานธุรการ  สํานักปลัด 

 

http://www.muangchan.go.th/

