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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน : การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง : 
    1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริกำร : ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  15 วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 16:32  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
   1) สถำนที่ให้บริกำร 

องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน   
โทร : 036 - 714081 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร  
เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมำยเหตุ -   

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
  เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา  39 ทวิ
กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อท า
การตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้งถ้าเจ้า
พนักงานท้องถิ่นได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ
เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิได้ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นท่ีท่ีจะขอใบ 
รับรองการก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วัน 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

1) แบบค าขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคล่ือนย้ายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมท่ีได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปล่ียน
การใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขอ
อนุญาตเปล่ียน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ
ได้รับใบอนุญาต
เปล่ียนการใช้
อาคารมาแล้ว) 
 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร หมำยเหตุ 

5) หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็นไปโดยถูกต้อง
ตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม  0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

หมำยเหตุ  
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/ 
2. ทางโทรศัพท์ : 036-714081  
3. ทางไปรษณีย์ : 99 หมู่ท่ี 5 ต าบลช าผักแพว อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110  
4. หน่วยด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ ์ 21/08/2558 
สถำนะ รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน 

(Reviewer) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารส่วนต าบลช าผักแพว 

อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


