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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ /ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุ
มอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน ]การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู  ได  รับใบอนุญาตให  ก  อสร  าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย  ายอาคารประเภทควบคุมการใช  หรือผู  แจ  ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกล าวเสร็จแล ว ใหแจงเปนหนังสือให เจาพนักงานท องถิ่นทราบตามแบบ
ที่เจาพนักงานท อ งถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการก อสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย ายอาคารนั้นให แลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับแจง ถาเจาพนักงานท องถิ่นได ทําการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสราง
ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว
ก็ใหออกใบรับรองให  แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผู แจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให มีการใช อาคารนั้นตามที่ได รับ
ใบอนุญาต หรือที่ ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจงและเสีย
คาธรรมเนียม

1 วัน

การพิจารณา

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

1)

2)

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตาม
มาตรา 32)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตาม
มาตรา 32)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ
และพิจารณาออก
ใบรับรองอ. 6 และแจงให
ผูขอมารับใบน.1

7 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
กอสรางดัดแปลง
หรือเคลื่อนยาย
อาคารตาม
มาตรา 32)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบั ติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
หมายเหตุ
สํ
า
เนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง
0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล
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ที่

1)

2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสาร ภาครัฐผูออก
ยื่นเพิ่มเติม
เอกสาร
แบบคําขอ
ใบรับรองการ
กอสรางอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนยายอาคาร
(แบบข.6)
ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจง
หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจาของอาคาร
(กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชไดรับ
ใบรับรองหรือ
ไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม

5)

หนังสือรับรองของ
ผูควบคุมงาน
รับรองวาได
ควบคุมงานเปนไป
โดยถูกตองตามที่
ไดรับใบอนุญาต

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร
0

ชุด

หมายเหตุ
-

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม
คํารอง
5
บาท
คาตอใบอนุญาต
100 บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขอใบรับรองการกอสราง (แบบ ข.6)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

