
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 

32 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐมกระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต  

เมือ่ผูได รับใบอนุญาตให กอสร างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช หรอืผูแจง 

ตามมาตรา 39 ทวไิด กระทําการดงักล าวเสร็จแล วให แจ งเปนหนังสอืให เจาพนักงานท องถิน่ทราบตามแบบ 

ทีเ่จาพนักงานท องถิน่กําหนดเพือ่ทําการตรวจสอบการก อสร างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคารนัน้ให แล ว 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแต วนัทีไ่ด รับแจง 

 

ถ าเจาพนักงานท องถิน่ได ทําการตรวจสอบแล วเห็นวาการก อสร างดดัแปลงหรอืเคลือ่นย ายอาคาร 

นัน้เป นไปโดยถกูต องตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืทีไ่ด แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวแิล วก็ให ออกใบรับรองให  

แก ผูไดรับใบอนุญาตหรอืผู แจงตามมาตรา 39 ทวเิพือ่ให มกีารใช อาคารนัน้ตามทีไ่ด รับใบอนุญาตหรอืที่ 

ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวไิด ้

 
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ทีท่ าการองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่องคก์ารบรหิารสว่นต าบล
มหาสวสัดิเ์บอรโ์ทรศพัท ์034-990260 โทรสาร 034-990260/

ตดิตอ่ดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่แจง้และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

1 วนั - 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั - 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจอาคารทีก่อ่สรา้งแลว้เสร็จและพจิารณา
ออกใบรับรองอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบน.1 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 
32)) 

7 วนั - 

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 
ส าเนา1ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี  หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 
หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคารดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ย

อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาตหรอืใบรบัแจง้  

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั

ใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บัใบอนุญาต 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 
ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที๗่พ .ศ. ๒๕๒๘ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
 

 
 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ส านักงานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลมหาสวสัดิ์ 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (www.mahasawat.go.th) 

2. ทางโทรศพัท ์(034-990260) / โทรสาร (034-990260) 

3. ทางไปรษณีย ์(เลขที ่99 หมูท่ี ่2 ต าบลมหาสวสัดอ์ าเภอพุทธมณฑลจังหวดันครปฐม 73170))) 

2) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลดัส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก  

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก  
 



หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน :กรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืงกรมโยธาธกิารและผังเมอืง  

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง : 

 

1)พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา :พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคารพ .ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ : 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:การขอใบรับรองการกอ่สรา้งดดัแปลงหรอืเคลือ่นยา้ยอาคารตามมาตรา 32 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


