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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่ อสร้ ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
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 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
เทศบาลตาบลท่าสาป
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลตาบลท่าสาป กองช่าง/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
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เมื่อผู ได รับใบอนุญาตให ก อสร าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย ายอาคารประเภทควบคุมการใช หรื อผู
แจ ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ได กระทําการดังกล าวเสร็จแล ว ให แจ งเป นหนังสือให เจ าพนักงานท
องถิ่นทราบตามแบบ
ที่เจ าพนักงานท องถิ่นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการก อสร าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย ายอาคารนันให
้
แล ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต วันที่ได รับแจ ง
ถ าเจ าพนักงานท องถิ่นได ทาการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย
ายอาคาร
นันเป
้
นไปโดยถูกต องตามที่ได รับใบอนุญาตหรื อที่ได แจ งไว ตามมาตรา ว ก็ให ทวิ แล 39
ออกใบรับรองให
อาคารนันตามที
้
่ได มีการใช ทวิ เพื่อให 39 งตามมาตรา แจ รับใบอนุญาต หรื อผู ได ผู แกรับ
ใบอนุญาต หรื อที่
ได แจ งไว ตามมาตรา 39 ทวิ ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ ง และเสีย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

1)

2)

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

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

หมำยเหตุ

พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
ใบรับรองกำร
ก่อสร้ ำงอำคำร
ดัดแปลง หรื อ
เคลื่อนย้ ำย
อำคำร (แบบ ข.
๖)
ใบอนุญำต
ก่อสร้ ำงอำคำร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญำต หรื อใบ
รับแจ้ ง
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ ำของ
อำคำร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อำคำรเป็ นผู้ขอ
อนุญำต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่
ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญำต

-

1

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแล้ ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงำน
รับรองว่ำได้
ควบคุมงำน
เป็ นไปโดย
ถูกต้ องตำมที่
ได้ รับใบอนุญำต

1

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 เทศบาลตาบลท่าสาป สานักปลัด ฝ่ ายอานวยการ โทรศัพท์ 073-362-485
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
-
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วันที่พมิ พ์
สถำนะ

28/07/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลท่าสาป อาเภอเมือง
ยะลา จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

