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หนวยงานที่ใหบริการ  : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 
 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจ

งตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ

ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลว 

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง 

ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ 

แลวก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามท่ี

ไดรับใบอนุญาต หรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได 
 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 
0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจง และเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลง หรือเคล่ือนยาย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) 

 
ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคาร
ท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาต
เปล่ียนการใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 
 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) สํานักงานเทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1331 ตอ 20  โทรสาร 0-7527-1332  

หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 



ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน : การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ :  

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 

 ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
 พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงขอบัญญัติ  
ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 15.0 
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32  

เทศบาลตําบลหวยยอด สุจิตรา สําเนาคูมือประชาชน 30/08/2015 16:07 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


