
คูม่อืส ำหรบัประชำชน : กำรขอใบรับรองกำรกอ่สรำ้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนย้ำยอำคำรประเภทอืน่ๆ 

ตำมมำตรำ 32  
หนว่ยงำนที่ใหบ้ริกำร : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  

 

หลักเกณฑ ์วธิกีำร เงือ่นไข (ถำ้ม)ี ในกำรยืน่ค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนญุำต 

อำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ซึ่งไม่เข้ำข่ำยเป็นอำคำรสูงและอำคำรขนำดใหญ่พิเศษ ดังต่อไปนี้ 

1. อำคำรส ำหรับใช้เป็นคลังสินค้ำ โรงแรม อำคำรชุด หรือสถำนพยำบำล 

2. อำคำรส ำหรับใช้เพ่ือกิจกำรพำณิชยกรรม อุตสำหกรรม กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข หรือกิจกำรอ่ืน ทั้งนี้ตำมที่

ก ำหนดในกฎกระทรวงก ำหนดอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ พ.ศ. 2552 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญำตให้ก่อสร้ำง ดัดแปลง 

หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้หรือผู้แจ้งตำมมำตรำ 39 ทวิได้กระท ำกำรดังกล่ำวเสร็จแล้ว ให้แจ้ง

เป็นหนังสือให้เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบ เพ่ือท ำกำรตรวจสอบกำรก่อสร้ ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรนั้น

ก่อนกำรใช้อำคำร ซึ่งหน่วยงำนท้องถิ่นจะท ำกำรตรวจสอบและออกใบรับรองภำยใน 10 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 สถำนที่ใหบ้รกิำร 
กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
จังหวัดนครรำชสีมำ / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน 

ระยะเวลำเปิดใหบ้ริกำร เปิดให้บริกำรวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่
เวลำ 08:30 - 16:30 น.  

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำรรวม : 10 วันท ำกำร 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ยื่นค ำขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือ
เคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบข.6) พร้อมเอกสำร 

1 วันท ำกำร กองช่ำง 

2) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 

2 วันท ำกำร กองช่ำง 

3) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ตรวจอำคำรที่ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ และออกใบรับรองกำร
ก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร (แบบ 
อ.6 ) 

2 วันท ำกำร กองช่ำง 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ สว่นทีร่ับผดิชอบ 
4) กำรพจิำรณำ 

แจ้งผู้ขอรับใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร รับใบรับรองพร้อมช ำระค่ำธรรมเนียม  

5 วันท ำกำร กองช่ำง 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
1) 

 
บตัรประจ ำตวัประชำชน (กรณีบุคคลธรรมดำ) 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบับ 
ส ำเนำ 0 ฉบับ 

- 

2) 
 

หนังสอืรบัรองนติบิุคคล (กรณีนิติบุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 

3) 
 

แบบค ำขอใบรบัรองกำรก่อสรำ้งอำคำร ดดัแปลง หรือเคลื่อนย้ำย
อำคำร (แบบ ข.6) 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตก่อสรำ้ง ดดัแปลง หรือเคลือ่นยำ้ยอำคำรเดิมที่ไดร้ับ
อนญุำต หรือใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสอืแสดงควำมยินยอมจำกเจำ้ของอำคำร 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(กรณีผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขออนุญำต) 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรือใบอนุญำตเปลีย่นกำรใช้อำคำร 
ฉบบัจรงิ 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(เฉพำะกรณีที่อำคำรที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หนว่ยงำนภำครฐัผูอ้อกเอกสำร 
7) 

 
หนังสอืรบัรองของผู้ควบคุมงำนรับรองวำ่ไดค้วบคมุงำนเปน็ไป โดย
ถูกต้องตำมที่ไดร้บัใบอนญุำต 
ฉบบัจรงิ 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

- 

 

ค่ำธรรมเนยีม 

ล ำดับ รำยละเอยีดคำ่ธรรมเนยีม ค่ำธรรมเนยีม (บำท / รอ้ยละ) 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 

 ค่ำธรรมเนยีม 10 บำท 
  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรยีน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรยีน / แนะน ำบรกิำร 
1) ที่ท ำกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนยอ  

104 หมู่ 4 ต ำบลโนนยอ อ ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ  
หมำยเลขโทรศัพท์ 044 - 487975  
www.nonyor.go.th 
www.facebook.com/ อบต.โนนยอ อ ำเภอชุมพวง 
Email : admin@nonyor.go.th 

 

แบบฟอร์ม ตวัอยำ่งและคูม่ือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอรม์ 
1) ค ำขอต่ออำยุใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือรื้อถอนอำคำร  (แบบ ข.6)  
2) ใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร ดัดแปลงอำคำร หรือเคลื่อนย้ำยอำคำร  (แบบ อ.5 ) 

ตำมกฎกระทรวง ก ำหนดแบบค ำขออนุญำต ใบอนุญำต ใบรับรอง ค ำสั่ง และแบบหนังสือตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรควบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 
 

 


