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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 

32 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เมื�อผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร าง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนย ายอาคารประเภทควบคมุการใช  หรอืผ ูแจ ง 

ตามมาตรา 39 ทว ิได กระทําการดังกล าวเสร็จแล ว ให แจ งเป นหนังสอืให เจ าพนักงานท องถิ�นทราบตามแบบ 

ที�เจ าพนักงานท องถิ�นกําหนด เพื�อทําการตรวจสอบการก อสร าง ดัดแปลง หรอืเคลื�อนย ายอาคารนั�นให แล ว 

เสร็จภายในสามสบิวันนับแต วันที�ได รับแจ ง 

 

ถ าเจ าพนักงานท องถ ิ�นได ทําการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร าง ดัดแปลง หรอืเคลื�อนย ายอาคาร 

นั�นเป นไปโดยถกูต องตามที�ได รับใบอนุญาตหรอืที�ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทว ิแล ว ก็ให ออกใบรบัรองให  

แก ผู ได รับใบอนญุาต หรอืผ ูแจ งตามมาตรา 39 ทว ิเพื�อให มกีารใช อาคารนั �นตามที�ได รับใบอนญุาต หรอืที� 

ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทว ิได ้

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 15 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้ และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจอาคารที�กอ่สรา้งแลว้เสร็จ และ
พจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
ใบรับรองการกอ่สรา้ง ดัดแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตาม
มาตรา 32))  

7 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณผีูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนญุาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนญุาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามที�ไดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอื�นๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์าํรงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 
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หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


