
หนา 44 
 

งานท่ีใหบริการ การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองชาง 
 

 

 

 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39 

ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด 

เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารนั้นเปนไปโดย

ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจง

ตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามท่ีไดรับใบอนุญาต หรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได 
 

 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
 

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

 

 

 
 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 15 วัน 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นแจง 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจอาคารท่ีกอสรางแลวเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ช่องทางการให้บริการ 
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ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

พรอมชำระคาธรรมเนียม 
 

ปราจีนบุร ี

 

 

 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (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 หรือเคลื่อนยาย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคาร
ท่ีขออนุญาตเปลีย่นการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

7) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

 

 

 

 

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

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

 

 
 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

2) จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรบัรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ:  
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอบัญญติั

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 22/07/2015 15:09 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


