
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารประเภท

อืน่ๆ ตามมาตรา 32 (N) 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู จังหวัดนครราชสมีา กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 

อาคารประเภทควบคมุการใชซ้ึง่ไมเ่ขา้ขา่ยเป็นอาคารสงูและอาคารขนาดใหญพ่เิศษ ดงัตอ่ไปนี ้

 

  1. อาคารส าหรับใชเ้ป็นคลงัสนิคา้ โรงแรม อาคารชดุ หรอืสถานพยาบาล 

 

  2. อาคารส าหรับใชเ้พือ่กจิการพาณชิยกรรม อตุสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสขุ หรอืกจิการอืน่ ทัง้นีต้ามทีก่ าหนดใน

กฎกระทรวงก าหนดอาคารประเภทควบคมุการใช ้พ.ศ. 2552 เมือ่ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหก้อ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร

ประเภทควบคมุการใชห้รอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวไิดก้ระท าการดงักลา่วเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิน่

ทราบ เพือ่ท าการตรวจสอบการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารนัน้กอ่นการใชอ้าคาร ซึง่หน่วยงานทอ้งถิน่จะท าการ

ตรวจสอบและออกใบรับรองภายใน 10 วนันับแตว่นัทีไ่ดรั้บแจง้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

(หมายเหต:ุ -)  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู  
จังหวดันครราชสมีา หมู่ที ่2 ต าบลดอนชมพู อ าเภอโนนสงู  
จังหวดันครราชสมีา 30160 โทร 0 4491 3215-6 
www.donchompoo.go.th 

/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

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

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 10 วนัท าการ 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ค าขอใบรับรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอื
เคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบข.6) พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ -)  

1 วนัท าการ จดุรับค าขอ 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 

(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ จดุรับค าขอ 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จ และออกใบรับรองการกอ่สรา้ง

อาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลือ่นยา้ยอาคาร (แบบ อ.6 ) 
(หมายเหต:ุ -)  

2 วนัท าการ จดุรับค าขอ 
 

4) การพจิารณา 

แจง้ผูข้อรับใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ย
อาคาร รับใบรับรองพรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีม 

 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนัท าการ จดุรับค าขอ 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 

ส าเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

กรมพัฒนาธรุกจิการคา้ 

3) 

 

แบบค าขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ย

อาคาร (แบบ ข.6) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลือ่นยา้ยอาคารเดมิทีไ่ดร้บั
อนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีผูค้รอบครองอาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(เฉพาะกรณีทีอ่าคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดรั้บ

ใบรับรอง 
หรอืไดรั้บใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไป 
โดยถูกตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

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 

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
4. ศนูยด์ ารงธรรม กรมโยธาธกิารและผังเมอืง  โทร. 02-299-4311-12 

5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคดิเห็น  ตัง้อยู ่ณ ศนูยบ์รกิารขอ้มูลขา่วสารของราชการ ถนนพระรามที ่6))  



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

2) ผูว้า่ราชการจังหวัด 

(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))  

4) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกร็ด 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 
 

ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนส าหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(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 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตศ์นูยร์วมขอ้มลูการตดิตอ่ราชการ 

www.info.go.th 

วนัทีคู่ม่อืมผีลบงัคบัใช:้ 02/10/2562 

http://www.info.go.th/

