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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลเมืองนราธิวาส 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ 
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 15วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน 

[สําเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ เทศบาลเมืองนราธิวาส (สํานักการช่าง) เลขที่ 410 ถ.พิชิตบํารุง อ.เมือง จ.นราธิวาส 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
            เมื่อผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้ก ่อสร ้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย ้ายอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรือผู ้แจ ้ง 
ตามมาตรา 39 ทวิได้กระทํากา รดังกล ่าวเสร็จแล ้วให ้แจ ้งเป ็นหนังสือให ้เจ ้าพนักงานท ้องถิ่นทราบตามแบบ 

ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารนั้นให้แลว้  
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทําการตรวจสอบแล้วเห็่ าการก ่อสร ้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย ้ายอาคาร 
นั้นเป ็นไปโดยถูกต ้องตามที่ได ้รับใบอนุญาตหรือที่ได ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิแล้วก็ให้ออกใบรับรองให้  
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แกผู่้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิเพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่  
ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39  ทวิได้ 

 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนกา
รบริการ 

ระยะเวลาให้
บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่รับผิ
ดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอ
บนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอา
คารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1 
 

7 วัน - (องค์กรปกครองส่ว
นท้องถิ่นในพื้นที่ที่
จะขอใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลงห
รือเคลื่อนย้ายอาค
ารตามมาตรา 32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยื
นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวปร
ะชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล 
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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ที่ รายการเอกสารยื
นยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  หมายเหต ุ

บุคคล 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารยื่
นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับเ
อกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอใบรับร
องการก่อสร้างอา
คารดัดแปลงหรือเ
คลื่อนย้ายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ใบอนุญาตก่อสร้า
งอาคารเดิมที่ได้รั
บอนุญาตหรือใบรั
บแจ้ง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงควา
มยินยอมจากเจ้า
ของอาคาร 
(กรณีผู้ครอบครอ
งอาคารเป็นผู้ขออ
นุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอ
นุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร 
(เฉพาะกรณีที่อา
คารที่ขออนุญาตเ
ปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รั
บใบอนุญาตเปลี่ย
นการใช้อาคารมา
แล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรองขอ
งผู้ควบคุมงานรับ
รองว่าได้ควบคุมง
านเป็นไปโดยถูกต้
องตามที่ได้รับใบ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหต ุ- 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน สํานักการช่าง โทร.0-7351-1048 ต่อ 402 หมายเหต ุ-  
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดทําโดย อภิชาติ. วงษา 
อนุมัติโดย สินิทธิ์บุญสิทธิ์ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 
 

 


