คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นยายอาคารตามมาตรา
32
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมือ
่ ผูไดรบ
ั ใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง
ตามมาตรา 39 ทวิ ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิน
่ ทราบตามแบบ
ที่เจาพนักงานทองถิน
่ กําหนด เพือ
่ ทําการตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นยายอาคารนัน
้ ใหแลว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรบ
ั แจง
ถาเจาพนักงานทองถิน
่ ไดทาํ การตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นยายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามทีไ
่ ดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ แลว ก็ใหออกใบรับรองให
แกผูไดรบ
ั ใบอนุญาต หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อใหมก
ี ารใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :15 วัน
ลําดับ
1)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยืน
่ แจง และเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารที่กอสรางแลวเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบ น.1
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตาม
มาตรา 32))
2)

ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตาม
มาตรา 32))
3)

ใบรับรองการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารตาม
มาตรา 32))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลง หรือเคลือ
่ นยาย
อาคาร (แบบ ข.๖)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ี
อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับ
ใบอนุญาตเปลีย
่ นการใชอาคารมาแลว )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุหนังสือรับรองของผูค
 วบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ-

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ .ศ. ๒๕๒๘
ออกตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
2)
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
3)
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(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

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

