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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารตามมาตรา 32 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น และ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  15 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําดังกลาว
เสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงาน ทองถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง
หรือเคล่ือนยายอาคารใหแลวเสร็จภายใน 30 วันนับแตวันที่ ไดรับแจง หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเพื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือ
ที่แจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน กําหนดเวลาตามวรรคสอง ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดกระทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง 
หรือเคล่ือนยายอาคารน้ันเปนไป โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองใหแกผูรับ
ใบอนุญาต หรือผู แจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อมิใหการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับอนุญาต หรือที่ไมไดแจงไวตามมาตรา 39 ได 

 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นแจง และเสียคาธรรมเนียม 
 

30 นาที เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(-ระยะเวลาดําเนินการ นับแตไดรับเอกสารครบ 
-หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กองชาง  เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
นัดวันตรวจ 
 

1 ถึง 2 วัน เทศบาลเมืองแกงคอย 
อําเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี 

(-ระยะเวลาดําเนินการ นับแตไดรับคํารอง 
-หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กองชาง  เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ 
และพิจารณาออกใบรับรอง อ. 

3 วัน - (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยาย
อาคารตามมาตรา 32) 
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ที่ 
ประเภท
ข้ันตอน 

รายละเอียดของข้ันตอนการ
บริการ 

ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6 และแจงใหผูขอมารับใบ 
น.1 
 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ไมพบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขอใบรับรองการกอสราง
อาคาร ดัดแปลง หรือเคล่ือนยาย
อาคาร (แบบ ข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาต หรือใบรับแจง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความยินยอมจาก
เจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการ
ใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขอ
อนุญาตเปล่ียนการใชไดรับใบรับรอง
หรือไดรับใบอนุญาตเปล่ียนการใช
อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรองของผูควบคุมงาน
รับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

6) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดง
การเปนเจาของอาคารหรือเปนผู
ครอบครองอาคาร 

- 1 0 ฉบับ (หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ คือ 
กองชาง  เทศบาล
เมืองแกงคอย) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (เทศบาลเมืองแกงคอย จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตราของพื้นที่แตละพื้นที่)   
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17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 
หมายเหตุ (กองชาง เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 110 / www.kaengkhoi.go.th) 

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 


