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คู่มือสาหรั บประชาชน : การขอใบรับรองการก่ อสร้ างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองช่างเทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : กองช่าง เทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ : ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด
0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลเมื องบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมื องปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ.หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

2/6

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรื อเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรื อผูแจ
ง
ตามมาตรา กระทากาทวิได 39รดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่น
ทราบตามแบบ
ายอาคารนันให
้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนยอสรองถิ่นกาหนดเพื่อทาการตรวจสอบการกาพนักงานทที่เจ
วแล
งรับแจวันที่ไดเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วเห็นวทาการตรวจสอบแลองถิ่นไดาพนักงานทาเจถาการกอสรางดัดแปลงหรื อเคลื่อนยาย
อาคาร
นันเป
้
นไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรื อที่ไดแจงไวตามมาตรา ออกวก็ใหทวิแล 39
ใบรับรองให
รับอาคารนันตามที
้
่ไดมีการใชทวิเพื่อให 39 งตามมาตราแจรับใบอนุญาตหรื อผูไดผูแก
ใบอนุญาตหรื อที่
39 ตามมาตรางไวแจได ทวิได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงานที่
การบริการ
ให้ บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นแจ้ งและเสีย
1 วัน
(องค์กรปกครอง
ค่าธรรมเนียม
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
1)
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
(องค์กรปกครอง
2)
ตรวจสอบนัดวันตรวจ
ส่วนท้ องถิ่นใน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบน.1

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

7 วัน

หมายเหตุ

พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิตบิ คุ คล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงหรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบข.
๖)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ ง
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็ นไปโดย
ถูกต้ องตามที่
ได้ รับใบอนุญาต

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

1

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน เทศบาลเมืองบางคูวดั ตาบลบางคูวดั อาเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
หมายเหตุ
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต http://www.bkw.go.th
2. ทางโทรศัพท์ : 02-976-6077-8 ต่อ 301, 302
3. ทางไปรษณี ย์ หมู่ที่ 7 ตาบลบางคูวดั อาเภอเมื องปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
5. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น ตัง้ อยู่ ณ.เทศบาลเมื องบางคูวดั
2) ช่ องทางการร้ องเรียน จังหวัดอื่น ๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด
3) ช่ องทางการร้ องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
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ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ วันที่พมิ พ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

14/08/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
กองช่าง เทศบาลเมืองบางคูวดั
นายพสิษฐ์ มะลิ
นางสาวอาภร ปิ่ นแก้ ว

