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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรั บรองการก่ อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:องค์การบริ หารส่วนตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานีจงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:องค์การบริ หารส่วนตําบลบางใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานีจงั หวัดสุราษฎร์ ธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และที แก้ไขเพิ มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัวไป
7. พืน3 ทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พ.ร.บ. ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 และทีแก้ ไขเพิมเติม
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขอใบรับรองการก่อสร้ างดัดแปลงหรื อเคลือนย้ ายอาคาร
ตามมาตรา 32 23/07/2558 15:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองช่างองค์ การบริ หารส่วนตําบลบางใบไม้
โทรศัพท์.0-77292-916 ต่อ 103
โทรสาร.0-7729-2916 ต่อ 104
www.bangbaimai.go.th/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตัง+ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงือนไขในการยืนคําขอ
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13. ขัน3 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน3 ตอน

รายละเอียดของขัน3 ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนแจ้ งและเสีย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

การพิจารณา

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

-

1)

2)

3)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื Oนทีทีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลือนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื Oนทีทีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลือนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื Oนทีทีจะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างดัดแปลง
หรื อเคลือนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
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14. งานบริการนีผ3 ่ านการดําเนินการลดขัน3 ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
O
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
หมายเหตุ
สําเนา
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
((กรณีบคุ คล
1)
ประชาชน
ธรรมดา))
หนังสือรับรองนิติ 1
1
ชุด
((กรณีนิตบิ คุ คล))
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลงหรื อ
เคลื(อนย้ าย
อาคาร(แบบข.๖)
ใบอนุญาตก่อ
สร้ างอาคารเดิม
ที(ได้ รับอนุญาต
หรื อใบรับแจ้ ง
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที

4)

5)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี(ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที(อาคารที(
ขออนุญาต
เปลี(ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต
เปลี(ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็ นไปโดย
ถูกต้ องตามที(
ได้ รับใบอนุญาต

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

ชุด

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) -ไม่ มีค่าธรรมเนียม
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ (เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที ๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒)

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนถ้ าการบริ การไม่เป็ นไปตามข้ อตกลงทีระบุไว้ ข้างต้ นสามารถติดต่อเพือร้ องเรี ยนได้ ที
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2)

หมายเหตุ(กองช่าง
องค์ การบริ หารส่วนตําบลบางใบไม้
หมายเลขโทรศัพท์ 0-7729-2916 ต่อ 103
หรื อ www.bangbaimai.go.th)
ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ิขนที
ั O 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบาง
ใบไม้ อําเภอเมืองสุราษฎร์ ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ ธานีสถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันทีพิมพ์
สถานะ

