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32 
หนว่ยงำนทีใ่หบ้รกิำร : เทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา อ าเภอแมแ่ตง จังหวดัเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีำร เง ือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เมือ่ผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร าง ดัดแปลง หรอืเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช  หรอืผู แจ ง 

ตามมาตรา 39 ทว ิได กระทําการดงักล าวเสร็จแล ว ให แจ งเป นหนังสอืให เจ าพนักงานท องถิน่ทราบตามแบบ 

ทีเ่จ าพนักงานท องถิน่กําหนด เพือ่ทําการตรวจสอบการก อสร าง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นย ายอาคารนัน้ให แล ว 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแต วนัทีไ่ด รับแจ ง 

 

ถ าเจ าพนักงานท องถิน่ได ทําการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร าง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นย ายอาคาร 

นัน้เป นไปโดยถูกต องตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด แจ งไว ตามมาตรา 39 ทว ิแล ว ก็ให ออกใบรับรองให  

แก ผู ได รับใบอนุญาต หรอืผู แจ งตามมาตรา 39 ทว ิเพือ่ให มกีารใช อาคารนัน้ตามทีไ่ด รับใบอนุญาต หรอืที ่

ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทว ิได ้

  
 

ชอ่งทำงกำรใหบ้รกิำร 

 

 สถำนทีใ่หบ้รกิำร 

ส านักงานเทศบาลเมอืงเมอืงแกนพัฒนา 
เลขที ่9 หมูท่ี ่10  ต.อนิทขลิ อ.แมแ่ตง จ.เชยีงใหม ่  
รหัสไปรษณีย ์50150 

โทรศพัท ์053-857360 โทรสาร 053-857017 
www.muangkaen.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 15 วนั 
 

ล ำดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยืน่แจง้ และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

1 วนั - 

 

2) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั - 

 

3) กำรพจิำรณำ 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ และ

พจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

1) บตัรประจ ำตวัประชำชน - 



ล ำดบั ชือ่เอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถำ้ม)ี หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 

 ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส ำเนำ 1 ฉบบั 
หมำยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส ำเนำ 1 ชดุ 

หมำยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขอใบรบัรองกำรกอ่สรำ้งอำคำร ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยำ้ย

อำคำร (แบบ ข.๖) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

ใบอนุญำตกอ่สรำ้งอำคำรเดมิทีไ่ดร้บัอนุญำต หรอืใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงควำมยนิยอมจำกเจำ้ของอำคำร (กรณีผูค้รอบครอง

อำคำรเป็นผูข้ออนุญำต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส ำเนำ 0 ชดุ 
หมำยเหต ุ- 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำร (เฉพำะกรณีที่

อำคำรทีข่ออนุญำตเปลีย่นกำรใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญำตเปลีย่นกำรใชอ้ำคำรมำแลว้) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงำนรบัรองวำ่ไดค้วบคมุงำนเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตำมทีไ่ดร้บัใบอนุญำต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส ำเนำ 0 ชดุ 

หมำยเหต ุ- 

- 

 

คำ่ธรรมเนยีม 

ล ำดบั รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม คำ่ธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -)  

 คำ่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  

 
 

ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรยีนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น (ตัง้อยู่ ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6) 

))  
2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 



ล ำดบั ชอ่งทำงกำรรอ้งเรยีน / แนะน ำบรกิำร 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดั ทกุจังหวดั))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

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

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยำ่งและคูม่อืกำรกรอก 

ล ำดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงำน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32  

หนว่ยงำนกลำงเจำ้ของกระบวนงำน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อำ้งองิของคูม่อืประชำชน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 เทศบาลเมอืง

เมอืงแกนพัฒนา 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


