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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หน่วยงานที่รบัผิดชอบ:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องคก์ารบรหิารสว่นต าบลแม่ใส 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารที่ใหบ้รกิารในสว่นภมูิภาคและสว่นทอ้งถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่
เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ขอ้บญัญัติทอ้งถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15 วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรือเคลื่อนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถำนที่ให้บริกำรที่ท าการองคก์ารบรหิารส่วนต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมือง  จงัหวดัพะเยา 

โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์ึงวนัศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที่ยง) 
หมำยเหตุ - 
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12. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจง้และเสีย
ค่าธรรมเนียม 

 

1 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะขอ
ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 

32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่น
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 

 

7 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะขอ
ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 

32) 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสรา้งแลว้เสรจ็
และพิจารณาออกใบรบัรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบน.1 
 

7 วนั องคก์ารบรหิาร
สว่นต าบล 
แม่ใส 

 

(องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิ่นใน
พืน้ที่ที่จะขอ
ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งดดัแปลง
หรือเคลื่อนยา้ย
อาคารตามมาตรา 

32) 
ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
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13. งำนบริกำรนีผ้่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
14. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
ใบรบัรองกำร
ก่อสรำ้งอำคำร
ดดัแปลงหรือ
เคลื่อนยำ้ย
อำคำร (แบบข.
๖) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุำต
ก่อสรำ้งอำคำร
เดิมที่ไดร้บั
อนญุำตหรือใบ
รบัแจง้ 

- 1 0 ชดุ - 

3) 
หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจำ้ของ

- 1 0 ชดุ - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผูข้อ
อนญุำต) 

4) 

ใบรบัรองหรือ
ใบอนญุำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่
ขออนญุำต
เปลีย่นกำรใช้
ไดร้บัใบรบัรอง
หรือไดร้บั
ใบอนญุำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแลว้) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรบัรอง
ของผูค้วบคมุงำน
รบัรองว่ำได้
ควบคมุงำน
เป็นไปโดย
ถกูตอ้งตำมที่
ไดร้บัใบอนญุำต 

- 1 0 ชดุ - 

 
15. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม   
1.1 อาคารสงูไม่เกินสองชัน้หรือสงูไม่เกิน 12  เมตร ตารางเมตรละ 0.50  บาท 
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1.2 อาคารสงูเกินสองชัน้หรือสงูเกินสามชัน้แต่สงูเกิน  12  เมตร แต่ไม่เกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ 2.00  บาท 
1.3 อาคารสงูเกินสามชัน้หรือสงูเกิน 15  เมตร ตารางเมตรละ 4.00 บาท 
1.4 อาคารที่รบัน า้หนกั 500  กิโลเมตรต่อตารางเมตรๆละ 4.00  บาท 
1.5 อาคารที่จอดรถ ที่กลบัรถ และทางเขา้ออกรถยนต ์ ตารางเมตรละ  0.50 บาท 

16. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน  ทีท่ าการองคก์ารบริหารสว่นต าบลแม่ใส 198  ม.12 ต าบลแม่ใส  อ าเภอเมืองพะเยา  

จงัหวดัพะเยา โทร 0-5488-8909 โทรสาร 0-5488-8908 /ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
(หรือทางเว๊บไซด ์ www.Maesaisao.go.th) 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.maesaisao.go.th/

