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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง ตามมาตรา 39
ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อ
ทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจ
งตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได้
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำรชั้น 1 ห้องศูนย์บริกำร
ร่วมที่จะดำเนินกำรคู่มือกำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงอำคำร/
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรอง
กำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32))
2) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรอง
กำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32))
3) การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและพิจารณา
ออกใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขอใบรับรอง
กำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32))

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 15 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
-

7 วัน

-

7 วัน

-
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รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนย้าย
อาคาร (แบบ ข.๖)
ฉบับจริง 1 ชุด
4) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
ฉบับจริง 1 ชุด
5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
ฉบับจริง 1 ชุด
6) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
7) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
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ลาดับ
2)
3)

4)

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด))
เทศบาลตําบลไชยปราการ
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทำง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทำงโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสำร : 0-5345-7360
4. ทำงไปรษณีย์ (สำนักงำนเทศบำลตำบลไชยปรำกำร 702 ม.2 ต.ปงตำอ.ไชยปรำกำรจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบำลตำบลไชยปรำกำร (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำร)))
ศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ ข.6 ในภาคผนวก ข 58

ชื่อแบบฟอร์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522

3

แบบ ข.6
เลขที่รับ
วันที่
ลงชื่อ
(

คําขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

.
.
ผู้รับคําขอ
)

เขียนที่

.

วันที่

เดือน

ข้าพเจ้า
ผู้ครอบครองอาคาร

พ.ศ.

.

เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/

 เป็นบุคคลธรรมดา อยูบ่ ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
หมู่ที่

ถนน
จังหวัด

.
.

 เป็นนิติบคุ คลประเภท
จดทะเบียนเมื่อ
.
เลขทะเบียน
มีสํานักงานตั้งอยู่เลขที่
.
ถนน
หมู่ที่
.
ตรอก/ซอย
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.จังหวัด
.
โดย
ผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต
ตรอก/ซอย
ถนน
.
อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
ขอยื่นคําขอรับใบรบรอง

ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 อาคารที่ขอใบรับรอง ได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
ตามใบอนุญาต เลขที่
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
.
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
.
หมู่ที่
โดย
เป็นเจ้าของอาคาร และ
เป็นผูค้ รอบครองอาคาร
ในโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
.เป็นที่ดินของ
.
ข้อ 2 เป็นอาคาร
(1) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(2) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
(3) ชนิด
โดยมีพื้นที่/ความยาว
อาคารตาม

.
จํานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จํานวน
จํานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จํานวน
จํานวน
เพื่อใช้เป็น
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ จํานวน

.
คัน
.
คัน
.
คัน

เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้
2/ข้อ 3......

.

.

-2ข้อ 3 ได้ทําการ
เดือน
เมื่อวันที่

พ.ศ.

อาคารตามข้อ 1 เสร็จ
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว

ข้อ 4 พร้อมคําขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว คือ
(1) สําเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร
(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่นคําขอ)
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอํานาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออก
ให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(4) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดําเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)
(5) สําเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร หรือใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
อาคารตามข้อ 1 แล้วแต่กรณี
(6) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ควบคุมการ
อาคาร เป็นไปโดย
ถูกต้องตามที่ได้รับใบอนุญาต
(7) เอกสารอืน่ ๆ (ถ้ามี)
.
(ลายมือชื่อ)
(

ผู้ขอใบรับรอง
)

หมายเหตุ (1) ข้อความข้อใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า
(2) ใส่เครื่องหมาย / ในช่องหน้า ข้อความที่ต้องการ
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

(

จะต้องแจ้งให้ผู้ขอใบรับรองทราบว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตหรือขยายเวลา ภายในวันที่
ผู้ขอใบรับรองได้รับชําระค่าธรรมเนียมใบรับรอง
เป็นเงิน
) ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที่
ลงวันที่
ฉบับที่
ลงวันที่
ออกใบรับรองแล้ว เล่มที่

(ลงชื่อ)
(
ตําแหน่ง

.
บาท
.
.

.
)
.

บัญชีรายการเอกสารประกอบคําขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลือ่ นย้ายอาคาร
โทร.

ของ
ลําดับที่
1.
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.
 10.


(ลงชื่อ)
(

รายการ
คําขอใบรับรองการก่อสร้างอาคารฯ (ข.6)
ใบอนุญาตก่อสร้างฯ/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร
บัตรประจําตัวและทะเบียนบ้านของผูข้ ออนุญาต
หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมงาน
หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอํานาจลงนาม
หนังสือมอบอํานาจให้ผู้อื่นทําการแทน
หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ผู้ขอรับใบรับรอง (ลงชื่อ)
)
(

.
หมายเหตุ

- กรณีนติ ิบุคคล
- ปิดอาการแสตมป์ 30 บาท

ผู้ตรวจรับเอกสาร
)

คําเตือน
1. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ใน
ใบรับรองฉบับนี้
2. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรับกิจการหนึ่งไปใช้
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
3. ห้ามเจ้าของ หรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ
ทางเข้าออกของรถตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถนั้นเพื่อ
การอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
4. ผู้ได้รับใบรับรองต้องแสดงใบรับรองฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

