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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่ อสร้ ำงดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลท้ ายสาเภา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนตาบลท้ ายสาเภา
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคาร
ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่างองค์การบริ หารส่วนตาบลท้ายสาเภา
10 หมู่ที่ 1 ตาบลท้ายสาเภา อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช 80000 /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -

2/5

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อผู้ได้ รับใบอนุญาตให้ ก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย้ ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ หรื อผู้แจ้ ง
ตามมาตรา 39 ทวิ กระทากา ทวิได 93 รดังกล่าวเสร็จแล้ วให้ แจ้ งเป็ นหนังสือให้ เจ้ าพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ
ายอาคารนันให
า
างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย อสร องถิ่นกาหนดเพื่อทาการตรวจสอบการก าพนักงานท ที่เจ
ว แล
รับแจ วันที่ได เสร็จภายในสามสิบวันนับแต
วเห็นว ทาการตรวจสอบแล องถิ่นได าพนักงานท าเจ ถาการก อสร างดัดแปลงหรื อเคลื่อนย าย
อาคารนันเป
า
นไปโดยถูกต องตามที่ได รับใบอนุญาตหรื อที่ได แจ งไว ตามมาตรา วก็ให ทวิแล 93
ออกใบรับรองให
รับ อาคารนันตามที
า
่ได มีการใช ทวิเพื่อให 93 งตามมาตรา แจ รับใบอนุญาตหรื อผู ได ผู แก
ใบอนุญาตหรื อที่
93 ตามมาตรา งไว แจ ได ทวิได้
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

1)

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ งและเสีย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

-

2)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

3)

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 7 วัน
อาคารที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบน.1

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
า

หมำยเหตุ

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท้ าย
สาเภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท้ าย
สาเภา
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท้ าย
สาเภา
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
บัตรประจำตัว
0
ประชำชน
2)
หนังสือรับรองนิติ 0
บุคคล

1
1

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่ วยนับ
เอกสำร
ฉบับ
ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

ที่
1)

2)

3)

4)

หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
แบบคำขอใบรับรอง 1
กำรก่อสร้ ำงอำคำร
ดัดแปลงหรื อ
เคลื่อนย้ ำยอำคำร
(แบบข.๖)
ใบอนุญำตก่อสร้ ำง 1
อำคำรเดิมที่ได้ รับ
อนุญำตหรื อใบรับ
แจ้ ง
หนังสือแสดงควำม 1
ยินยอมจำกเจ้ ำของ
อำคำร (กรณีผ้ ู
ครอบครองอำคำร
เป็ นผู้ขออนุญำต)
ใบรับรองหรื อ
1
ใบอนุญำตเปลี่ยน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-

0

ชุด

-
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ที่

5)

หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำรยื่น ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสำร
กำรใช้ อำคำร
(เฉพำะกรณีที่
อำคำรที่ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้ ได้ รับ
ใบรับรองหรื อได้ รับ
ใบอนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้ อำคำร
มำแล้ ว)
หนังสือรับรองของผู้ 1
ควบคุมงำนรับรอง
ว่ำได้ ควบคุมงำน
เป็ นไปโดยถูกต้ อง
ตำมที่ได้ รับ
ใบอนุญำต

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

-

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริ หารส่วนตาบลท้ ายสาเภา
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.taisamphao.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (075-845010-11)
3. ทางไปรษณี ย์ (องค์การบริ หารส่วนตาบลท้ายสาเภา 10 หมู่ที่ 1 ตาบลท้ายสาเภา อาเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
4. ศูนย์ ดารงธรรมจังหวัดนครศรี ธรรมราช
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
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2)

6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ทีท่ าการองค์การบริ หารส่วนตาบลท้ายสาเภา 10 หมู่ที่ 1 ตาบลท้ายสาเภา
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรี ธรรมราช)
ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
ฐิ ตกิ ร อินทสระ
จิตรา ศรี พิบลู ย์
ฐิ ตกิ ร อินทสระ

