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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสนจังหวัดนครปฐม  

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ     15  วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 องค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ณ กองช่า งองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม 

119 หมู่ 5 ต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผู้ไดรับใบอนุญาตให้กอสร้างดดัแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผูแจ้ง ตามมาตรา 39 ทวิ  ได้
กระท าการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพื่อ
ท าการตรวจสอบการก่อสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารนัน้ใหแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วนัทีไ่ดรับแจ้ง 
ถ้าเจาพนักงานท้องถิ่นไดท าการตรวจสอบแล้วเห็นวาการก่อสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นเป็นไปโดยถูกตอง
ตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือทีไ่ด้แจงไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ใหออกใบรับรองให้ ้ 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน องค์การบริหาร
ส่วนต าบลทุ่ง
กระพังโหม
อ าเภอ
ก าแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 
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14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบข.
๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้

- 1 0 ชุด - 



4/5 
 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต) 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่
ได้รับใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2522  ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระพังโหม  

หมายเหตุ(119 หมู่ 5 ต าบลทุ่งกระพังโหมอ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 73140 โทร.034-204205,034-204695 
www.tkp.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 

 
 

 


