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คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอใบร ับรองการก่อสร ้างดัดแปลงหร ือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ย

เดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.

ศ. ๒๕๒๒

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 15 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน]การขอใบรบัรองการก่อสรา้งดดัแปลงหรอืเคลื่อนยา้ยอาคาร

ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
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เม่ือผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใหก่้อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช้ หรอืผูแ้จง้ตาม

มาตรา 39 ทวิ ไดก้ระทาํการดงักลา่วเสรจ็แลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้

พนกังานทอ้งถ่ินกาํหนด เพื่อทาํการตรวจสอบการก่อสรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื่อนยา้ยอาคารนัน้ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน

สามสิบวนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้หา้มมิใหบ้คุคลใดใชอ้าคารนัน้เพ่ือกิจการดงัท่ีระบไุวใ้นใบอนญุาต หรอืท่ีไดแ้จง้

ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ ภายในกาํหนดเวลาตามวรรคสอง

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจง้และเสีย

คา่ธรรมเนียม

1 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งดดัแปลง

หรอืเคลื่อนยา้ย

อาคารตามมาตรา

32)

2)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตรวจสอบนดัวนัตรวจ

7 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งดดัแปลง

หรอืเคลื่อนยา้ย

อาคารตามมาตรา

32)

3)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ

อาคารท่ีก่อสรา้งแลว้เสรจ็

และพิจารณาออกใบรบัรอ

งอ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมา

7 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

ใบรบัรองการ
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ที่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

รบัใบน.1 ก่อสรา้งดดัแปลง

หรอืเคลื่อนยา้ย

อาคารตามมาตรา

32)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 15 วัน

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บตัรประจาํตวั

ประชาชน

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา)

2)
หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

แบบคาํขอ

ใบรบัรองการ

ก่อสรา้งอาคาร

ดดัแปลงหรอื

เคลื่อนยา้ย

อาคาร (แบบข.

๖)

- 1 0 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

2)

ใบอนญุาต

ก่อสรา้งอาคาร

เดิมที่ไดร้บั

อนญุาตหรอืใบ

รบัแจง้

- 1 0 ชดุ -

3)

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนญุาต)

- 1 0 ชดุ -

4)

ใบรบัรองหรอื

ใบอนญุาต

เปลี่ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีท่ีอาคารที่

ขออนญุาต

เปลี่ยนการใช้

ไดร้บัใบรบัรอง

หรอืไดร้บั

ใบอนญุาต

เปลี่ยนการใช้

อาคารมาแลว้)

- 1 0 ชดุ -

5)

หนงัสือรบัรอง

ของผูค้วบคมุงาน

รบัรองวา่ได้

ควบคมุงาน

เป็นไปโดย

- 1 0 ชดุ -
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ถกูตอ้งตามท่ี

ไดร้บัใบอนญุาต

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท ี๗่พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั

หมายเหตุ (ผา่นศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดั)

2) ช ่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111

เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

-

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (PODC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


