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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้าอ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรัง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้าอ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรัง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15   วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 15:48  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
  เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคมุการใช้หรือผู้แจ้งมาตรา 39 ทวิ 
ได้ กระท าการ ดงักล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนงัสือให้เจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบ ตามแบบท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินก าหนด
เพ่ือ ท าการตรวจสอบการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารนัน้ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวนันบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง  
ถ้าเจ้าพนกังานท้องถ่ินได้ท าการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารนัน้เป็นไปโดยถกูต้อง 
ตามท่ีได้รับใบอนญุาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิเพ่ือให้มีการใช้อาคารนัน้ตามท่ีได้รับใบอนญุาตหรือท่ีได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิได้ 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้งและเสีย
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

ใบน.1 
 

ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนย้าย
อาคาร (แบบข.
๖) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) 

ใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคาร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุาตหรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนญุาต
เปล่ียนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีท่ีอาคารท่ี
ขออนญุาต
เปล่ียนการใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนญุาต
เปล่ียนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ควบคมุงาน
รับรองว่าได้
ควบคมุงาน
เป็นไปโดย

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ถกูต้องตามท่ี
ได้รับใบอนญุาต 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่ำธรรมเนียม   

1. ใบอนญุาตก่อสร้าง     ฉบบัละ  02  บาท  
0. ใบอนญุาตดดัแปลง     ฉบบัละ  12  บาท  
3. ใบอนญุาตรือ้ถอน     ฉบบัละ  12  บาท  
4. ใบอนญุาตเคล่ือนย้าย     ฉบบัละ  12  บาท  
5. ใบอนญุาตเปล่ียนการใช้    ฉบบัละ  02  บาท  
6. ใบรับรอง      ฉบบัละ 122  บาท  
7. ใบแทนใบอนญุาตหรือใบแทนใบรับรอง                         ฉบบัละ    5  บาท  

  

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต   http://www.bangpao.go.th 
2. ทางโทรศพัท์  0-7529-2855  ต่อ 101 ) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
วันท่ีพมิพ์ 24/07/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลบางเป้า

อ าเภอกนัตงัจงัหวดัตรังสถ.มท. 
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อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย -  

 


