
คู่มือส ำหรับประชำชน:กำรขอต่ออำยุใบอนุญำตรับรองก่อสร้ำงดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ32 
หน่วยงำนที่รับผดิชอบ : กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขอต่ออายใุบอนุญาตรับรองก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา32 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำตหรือที่เกีย่วข้อง : พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ : พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย/ข้อก ำหนด ฯลฯ 15 วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน    0 
จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด   0 
จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด   0 
10. ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน (ส าเนาคู่มือประชาชน) การขอต่ออายใุบอนุญาตรับรองก่อสร้างดดัแปลง
หรือเคล่ือนยา้ยอาคารตามมาตรา32 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร 
1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
107 หมู่ที ่8 ต.บ้ำนสำง อ.เมือง จ.พะเยำ 56000 โทร : 054-458777 
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08.30 – 16.30 น.  
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอและในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผูแ้จง้
ตามมาตรา 39 ทว ิไดก้ระท าการดงักล่าวเสร็จแลว้ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ี
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นให้แลว้เสร็จ
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 



 ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดท้  าการตรวจสอบแลว้เห็นว่า การก่อสร้างดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ยอาคาร
นั้นเป็นไปโดยถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ แลว้ก็ให้ออกใบรับรองแก่ผู ้
ไดรั้บใบอนุญาตหรือผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้
ไวแ้ลว้ตามมาตรา 39 ทวิได ้แต่ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดท้  าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง
ให้เจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารนั้นใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารนั้น เพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้น
ใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวต่ิอไปได ้
  
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอยีดของขั้นตอนกำรบริกำร ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน/
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

หมำยเหตุ 
 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่แจง้และเสียค่าธรรมเนียม 1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะขอใบรับรอง
การก่อสร้าง
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32) 

2) พิจารณา เจา้พนกังานตรวจสอบนดัวนัตรวจ 7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะขอใบรับรอง
การก่อสร้าง
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32) 

3) พิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจอาคารท่ี
ก่อสร้างแลว้เสร็จและพิจารณาออก
ใบรับรอง อ.6 และแจง้ให้ผูข้อมารับใบ 
น.1 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในพื้นท่ี
ท่ีจะขอใบรับรอง
การก่อสร้าง
ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร
ตามมาตรา 32) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 15 วนั 



 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
 15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับย่ืนเพิม่เติม 

ที่ รำยกำรเอกสำร 
ยืนยนัตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำรส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

1) แบบค าขอใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคารดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร (แบบ ข.6) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตก่อสร้างเดิม
ไดรั้บอนุญาตหรือใบรับ
แจง้ 

- 1 0 ชุด - 

3) หนงัสือแสดงความยนิยอม
จากเจา้ของอาคาร (กรณีผู ้
ครอบครองอาคารเป็นผูข้อ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาต
เปล่ียนการใชอ้าคาร 
(เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขอ
อนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชุด - 



5) หนงัสือรับรองของผู ้
ควบคุมงานรับรองได้
ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2524 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญตัิควบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม  0  บำท 
หมำยเหตุ  - 
 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง 
 1) ทางอินเทอร์เน็ต (www.dpt.go.th) 
 2) ทางโทรศพัท ์(ถนนพระราม 9 : 02-201-8000, ถนนพระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
 3) ทางไปรษณีย ์(224 ถนนพระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320) 
 และ 218/1 ถนนพระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
 4) ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (02-299-4311-12) 
 5) ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
 6) ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวดั 
 หมำยเหตุ (ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 
3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริกำรประชำชนส ำนักงำนปลดัส ำนักนำยกรัฐมนตรี 
 หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300/สายด่วน 1111/www.111.go.th/ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม.10300 
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่ำง เทศบำลต ำบลบ้ำนสำง 
 107 หมู่ที ่8 ต ำบลบ้ำนสำง อ ำเภอเมือง จังหวดัพะเยำ 56000 โทร : 054-458777 
 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 
 
 

http://www.dpt.go.th/


19. หมำยเหตุ 

วนัทีพ่มิพ์  

สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซต์แล้ว 

จัดท ำโดย  

อนุมัติโดย  

เผยแพร่แล้ว  

 
 
 


