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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื�อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นตําบลบางใบไม้  อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคลื
อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นตําบลบางใบไม้อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานีจงัหวดัสรุาษฎร์ธานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ.2522 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั
วไป  

7. พื 3นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พ.ร.บ. ควบคมุอาคารพ.ศ.2522 และที
แก้ไขเพิ
มเติม  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45  วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน [สําเนาคูมื่อประชาชน] การขอใบรับรองการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคลื
อนย้ายอาคาร
ตามมาตรา 32 23/07/2558 15:01  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการกองช่างองค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้

โทรศพัท์.0-77292-916 ต่อ 103 
โทรสาร.0-7729-2916 ต่อ 104 
www.bangbaimai.go.th/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั+งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ไมมี่ข้อมลูหลกัเกณฑ์วิธีการและเงื
อนไขในการยื
นคําขอ 
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13. ขั 3นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั 3นตอน 
รายละเอียดของขั 3นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นแจ้งและเสีย
คา่ธรรมเนียม 
 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Oนที
ที
จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคลื
อนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 
 

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Oนที
ที
จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคลื
อนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
อาคารที
ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1 
 
 

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
นใน
พื Oนที
ที
จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคลื
อนย้าย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วนั 
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14. งานบริการนี 3ผ่านการดาํเนินการลดขั 3นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Oนตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั ((กรณีบคุคล

ธรรมดา)) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 1 1 ชดุ ((กรณีนิตบิคุคล)) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

ใบรับรองการ

ก่อสร้างอาคาร

ดดัแปลงหรือ

เคลื(อนย้าย

อาคาร(แบบข.๖) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุาตก่อ 

สร้างอาคารเดิม

ที(ได้รับอนญุาต

หรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขอ

อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนญุาต

เปลี(ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที(อาคารที(

ขออนญุาต

เปลี(ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนญุาต

เปลี(ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

หนงัสือรับรอง

ของผู้ควบคมุงาน

รับรองวา่ได้

ควบคมุงาน

เป็นไปโดย

ถกูต้องตามที(

ได้รับใบอนญุาต 

- 1 0 ชดุ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) -ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที�๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบญัญติั
ควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒) 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนถ้าการบริการไมเ่ป็นไปตามข้อตกลงที
ระบไุว้ข้างต้นสามารถติดตอ่เพื
อร้องเรียนได้ที
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หมายเหตุ(กองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตําบลบางใบไม ้
หมายเลขโทรศพัท์  0-7729-2916 ต่อ 103 
หรือ www.bangbaimai.go.th) 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 21/08/2558 
สถานะ รออนมุตัิขั Oนที
 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบาง

ใบไม้อําเภอเมืองสรุาษฎร์ธานี
จงัหวดัสรุาษฎร์ธานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


