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คู่มือสําหรบัประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลือ่นย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:  องคก์ารบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํ้านาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ. 2522 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ที่ใหบ้รกิาร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 15 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอ่เดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่้อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลือ่นย้ายอาคาร     

ตามมาตรา 32      21/05/2558 16:32  
11. ช่องทางการใหบ้รกิาร 

สถานที่ให้บรกิาร ทีท่ําการองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 59 ม. 9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา  
    รหัสไปรษณีย์  30120 โทรศัพท์  044 495009  /ติดต่อด้วยตนเอง  ณ  หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) 
    ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

  
12. หลกัเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรือผู้แจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ  
ได้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล้ว ใหแ้จ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนด  
เพ่ือทําการตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารน้ันให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารน้ัน เป็นไปโดย
ถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาต หรือผู้แจ้ง 
ตามาตรา 39 ทวิ เพ่ือให้มีการใช้อาคารน้ันตามที่ได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้ 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผดิชอบ 
ที ่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของ

ขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ใหบ้รกิาร 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งและเสยี
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

(อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา 32) 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

(อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา 32) 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจอาคารที่ก่อสร้าง
แล้วเสร็จและพิจารณา
ออกใบรับรองอ. 6 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบ  น.1 

7 วัน กองช่าง 
อบต.เมืองพะไล 

(อ งค์ ก รป กครอ งส่ วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา 32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
14. งานบริการนี้ผา่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 
ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิม่เติม หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอใบรบัรองการ
ก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิม
ที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิม่เติม หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบบัจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

3) หนังสือแสดงความยินยอม
จากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้
ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรองของผู้ควบคุม
งานรับรองว่าได้ควบคุมงาน
เป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง   ฉบับที่ ๗   พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร     พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่าธรรมเนียม   0 บาท 
17. ช่องทางการรอ้งเรียน 
1) ช่องทางการรอ้งเรียน องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล  59  ม.9 ต.เมืองพะไล อ.บัวลาย จ.นครราชสีมา  

30120  เบอร์โทรศัพท์ 044 495009  / www.muangpalai.go.th  

2) ช่องทางการรอ้งเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
19. หมายเหต ุ
 

 
 

 

วันทีพ่ิมพ ์  

สถานะ  

จัดทาํโดย นายชัย  การสร้าง 
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล        
อําเภอบัวลาย  จังหวัดนครราชสีมา   สถ.มท. 

อนุมัติโดย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเมืองพะไล 

เผยแพร่โดย นายพรชัย   ธงอาจ 


