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คูมือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 15วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร

ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  

11. ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ กองชาง  องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจง 

ตามมาตรา 39 ทวิไดกระทํากา รดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ 

ที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนดเพื่อทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหเ  

เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นว าการกอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือทีไ่ดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออก

ใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่  

ไดแจงไวตามมาตรา 39  ทวิได 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจงและเสีย

คาธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

3) 
การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

และพิจารณาออกใบรับรอง

อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ

ใบน.1 
 

พื้นที่ที่จะขอ

ใบรับรองการ

กอสรางดัดแปลง

หรือเคลื่อนยาย

อาคารตามมาตรา 

32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 

 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

ใบรับรองการ

กอสรางอาคาร

ดัดแปลงหรือ

เคลือ่นยาย

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร (แบบข.

๖) 

2) 

ใบอนุญาต

กอสรางอาคาร

เดิมที่ไดรับ

อนุญาตหรือใบ

รับแจง 

- 1 0 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดง

ความยินยอม

จากเจาของ

อาคาร (กรณีผู

ครอบครอง

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปลี่ยนการใช

ไดรับใบรับรอง

หรือไดรับ

ใบอนุญาต

เปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสือรับรอง

ของผูควบคุมงาน

รับรองวาได

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ควบคุมงาน

เปนไปโดย

ถูกตองตามที่

ไดรับใบอนุญาต 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

 ชองทางการรองเรียน  รองเรียนไดที่ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลนาขา   หมูที่ 12  ตําบลนาขา   

อ.หลังสวน  จ.ชุมพร   โทรศัพท  0-7759-5263  หรือทางเว็บไซต  www.nakha.go.th 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลนาขา 

อนุมัติโดย  

เผยแพรโดย  

 

 

 
 

http://www.nakha.go.th/



