คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการ
ที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน
โทรศัพท์ 0-5653-2333/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสร ดด
ายอาคารประเภทควบคุมการใช
แจ ตามมาตรา 39 ทวิ
ได้กระทาการดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกาหนด เพื่อทาการ
ตรวจสอบการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้าย อาคารนั้นให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ถ จาพนักงานท ไดทาการตรวจสอบแล
าการก ส าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย
นั้นเป ไ ด ก องตามทีไ่ ด
ไดแจ ไ ตามมาตรา 39 ทวิ แล้ว ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ไม่ได้รับอนุญาต
หรือผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามที่ได้รับใบอนุญาต หรือที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ได้
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
ที่
ประเภทขั้นตอน
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หมำยเหตุ
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจ้ง และเสียค่าธรรมเนียม
1 วัน เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

2
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจอาคารทีก่ ่อสร้าง
แล้วเสร็จ และพิจารณาออกใบรับรอง อ. 6
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ น.1

ระยะเวลำ ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
หมำยเหตุ
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
7 วัน เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี
7 วัน เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำรยืนยัน หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
หมำยเหตุ
ตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่
รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) แบบคาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร
1
0
ชุด
ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.๖)
2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่ได้รับ
1
0
ชุด
อนุญาต หรือใบรับแจ้ง
3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของ
1
0
ชุด
อาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต)
4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้
1
0
ชุด
อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญาตเปลีย่ นการใช้อาคารมาแล้ว)
5) หนังสือรับรองของผู้ควบคุมงานรับรองว่า
1
0
ชุด
ได้ควบคุมงานเป็นไปโดยถูกต้องตามที่
ได้รับใบอนุญาต
16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
หมำยเหตุ -

3
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ณ ช่องทางการที่ยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี โทรศัพท์ 0-5653-2333
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็น (หน้าสานักงานเทศบาล,ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เทศบาลตาบลหนองฉาง,ที่ว่าการอาเภอหนองฉาง,ตลาดสดเทศบาลตาบลหนองฉาง)
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส่งไปรษณีถึงเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
หมายเหตุ 5) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซด์ WWW.Nongchangcity.com
หมายเหตุ 6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบ ข.6 คาขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
19. หมำยเหตุ
-

