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หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

    เม่ือผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง 

ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบ 

ที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลว 

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 

 

ถาเจาพนักงานทองถ่ินไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคล่ือนยายอาคาร 

นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให 

แกผูไดรับใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพ่ือใหมีการใชอาคารน้ันตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่ 

ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได 

  
 

ชองทางการใหบริการ 

 

 สถานที่ใหบรกิาร 
องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม  หมู 9  ตําบลบานเอ้ือม 
อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง  52100  /ติดตอดวยตนเอง  
ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร  
เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ 
ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น.  
(มีพักเที่ยง)  

 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 
 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ย่ืนแจง และเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม))  

1 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม))  

7 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจอาคารที่กอสรางแลวเสร็จ 
และพิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1 
(หมายเหตุ: (องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม))  

7 วัน องคการบริหารสวนตําบ
ลบานเอ้ือม 

อําเภอเมืองลําปาง 
จังหวัดลําปาง 

 
 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบาน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหต ุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

4) 
 

แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดดัแปลง 
หรือเคลื่อนยายอาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดมิที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร 
(กรณีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร 
(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปล่ียนการใชไดรับใบรับรองหรื
อไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนาํบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม 
(หมายเหตุ: (หมู 9  ต.บานเอ้ือม  อ.เมืองลําปาง  จ.ลําปาง 52100 / 0-5428-3658 ตอ 11 / 
www.banauem.go.th ))  

2) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go,th / ตู ปณ. 1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ชื่อแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ใหบรกิาร: ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถ่ิน 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม (สุกัลยา สายอุดตะ) สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 12:53 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันทีเ่ผยแพรคูมือ: - 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที ่




