
  67  
 

คู่มอืส าหรบัประชาชน : 12. การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรอื

เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลชะอวด  อ าเภอชะอวด  จังหวัด

นครศรีธรรมราช  กระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื่อนไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณา

อนญุาต 

เม่ือผไูดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภท

ควบคุมการใชหรือผูแจง 

ตามมาตรา 39 ทวิไดกระท าการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจา

พนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 

ท่ีเจาพนักงานทองถิ่นก าหนดเพ่ือท าการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือ

เคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลว 

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 

ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดท าการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยายอาคาร 

นั้นเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ีไดแจงไวตามมาตรา 39 

ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองให 

แกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพ่ือใหมีการใชอาคารนั้น

ตามท่ีไดรับใบอนุญาตหรือท่ี 

ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได้ 

 

ช่องทางการใหบ้รกิาร 
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สถานทีใ่หบ้รกิาร 

เทศบาลต าบลชะอวดโทร.075-381303/

ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดิใหบ้รกิาร เปิด

ให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 

(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการ

ก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 

น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :15 วัน 

ล าดั

บ 

ขัน้ตอน ระยะเวลา ส่วนที่

รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด )) 

1 วัน - 

 

2) การพจิารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวัน

ตรวจ 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

3) การพจิารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารท่ี

ก่อสร้างแล้วเสร็จและพิจารณาออก

ใบรับรองอ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบน.1 

(หมายเหตุ: (ณเทศบาลต าบลชะอวด)) 

7 วัน - 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 

หมายเหต(ุกรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล 

ฉบบัจรงิ0ชุด 

ส าเนา1ชุด 

หมายเหต(ุกรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร

ดดัแปลงหรอืเคลือ่นย้ายอาคาร (แบบข.๖) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต-ุ 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคารเดิมทีไ่ดร้บัอนญุาต

หรือใบรบัแจง้ 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต-ุ 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจ้าของอาคาร 

(กรณผีูค้รอบครองอาคารเปน็ผู้ขออนญุาต) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

- 
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ล าดั

บ 

ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิม่เตมิ 

(ถา้ม)ี 

หน่วยงานภาครฐัผูอ้อก

เอกสาร 

หมายเหต-ุ 

6) 

 

ใบรบัรองหรือใบอนญุาตเปลีย่นการใช้

อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารทีข่ออนญุาต

เปลี่ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั

ใบอนุญาตเปลีย่นการใช้อาคารมาแล้ว) 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต-ุ 

- 

7) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ได้

ควบคมุงานเปน็ไปโดยถกูตอ้งตามทีไ่ดร้บั

ใบอนุญาต 

ฉบบัจรงิ1ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหต-ุ 

- 

คา่ธรรมเนียม 

ล าดั

บ 

รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนียม (บาท / 

รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่

๗พ .ศ . ๒๕๒๘ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

(หมายเหตุ: -) 

คา่ธรรมเนียม 0 บาท 

 

 

 

ช่องทางการรอ้งเรยีน แนะน าบริการ 
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ล าดั

บ 

ช่องทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

2) เทศบาลต าบลชะอวดโทร. 075-381303 

(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 

1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต

กทม. 10300)) 

4) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 

(หมายเหตุ: (ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ (ส านักงานป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์คชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะต าบลคลอง

เกลืออ าเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / 

โทรสาร 0 2502 6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption 

Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-

Corruption Operation Center / Email : Fad.pacc@gmail.com)) 
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แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่ือการกรอก 

ล าดั

บ 

ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 

 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

ตามมาตรา 32 

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิ

การและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและ

ส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวขอ้ง: 

 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นทีใ่ห้บรกิาร:ท้องถิ่น 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่
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กฎหมายข้อบงัคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:พระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ

กระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ลลล: 15.0 

 

ข้อมลูสถติิของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออา้งองิของคู่มอืประชาชน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือ

เคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 18:33 / 

กนกอรเสตะพันธ์ 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือ

ส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


