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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคลือ่นย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: : องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั 

3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง: 
1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญติั
ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 15 วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  

 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  

10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32 21/05/2558 16:32  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการ ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนัจงัหวดัยะลา 

โทรศพัท.์ 073-299985   

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 

เม่ือผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร างดดัแปลงหรือเคล่ือนย ายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผู แจ
ง 

ตามมาตรา 93 ทวไิดกระท ากา รดงักล าวเสร็จแล วให แจ งเป นหนงัสือให เจ าพนกังานท องถ่ิน
ทราบตามแบบ 

ท่ีเจาพนกังานทองถ่ินก าหนดเพื่อท าการตรวจสอบการกอสรางดดัแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารนัานใหแล
ว  

เสร็จภายในสามสิบวนันบัแตวนัท่ีไดรับแจง  
 

ถาเจาพนกังานทองถ่ินไดท าการตรวจสอบแลวเห็นว าการก อสร างดดัแปลงหรือเคล่ือนย าย
อาคาร 
นัานเป นไปโดยถูกต องตามท่ีได รับใบอนุญาตหรือท่ีได แจ งไว ตามมาตรา 93 ทวิแลวก็ใหออก

ใบรับรองให 
แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 93 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนัานตามท่ีไดรับใบอนุญาต

หรือท่ี 
ไดแจงไวตามมาตรา 93  ทวไิด ้

 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่แจง้และเสีย
ค่าธรรมเนียม 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พืานท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

2) การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน 7 วนั - (องคก์รปกครอง
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอยีดของขั้นตอนกำร

บริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ  

หมำยเหตุ 

ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

ส่วนทอ้งถ่ินใน
พืานท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบน.1 
 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พืานท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ย
อาคารตามมาตรา 
32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 
 

14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัานตอน 
 

15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยนืยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
ใบรับรองกำร
ก่อสร้ำงอำคำร
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนย้ำย
อำคำร (แบบข.
๖) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

ใบอนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุำตหรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ำของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขอ
อนญุำต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีท่ีอำคำรท่ี
ขออนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
ได้รับใบรับรอง

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืน่เพิม่เติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือได้รับ
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำรมำแล้ว) 

5) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ควบคมุงำน
รับรองว่ำได้
ควบคมุงำน
เป็นไปโดย
ถกูต้องตำมท่ี
ได้รับใบอนญุำต 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

หมำยเหตุ - 
 

 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) องคก์ารบริหารส่วนต าบลบือมงั ต าบลบือมงั อ าเภอรามนั จงัหวดัยะลา 

โทรศพัท ์ 073-299985   

เวบ็ไซต ์: www.buemang.go.th 
  
  

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมำยเหตุ 
- 
 

วนัทีพ่มิพ์ 21/07/2558 

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย น.ส.มลฤษร  มโนกิตติพนัธ์ 
อนุมัติโดย นายอาหะมะ  ลามอสีเตาะ 
เผยแพร่โดย น.ส.สุจรรยา  เพชรรัตน์ 

 
 

 
 


