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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอใบรับรองกำรก่อสร้ำง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ำยอำคำรตำมมำตรำ 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
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 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน สาเนาคู่มือประชาชน 13/07/2015 16:45
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะดาเนินการคู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้าง
อาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจง
ตามมาตรา องถิ่นทราบตามแบบาพนักงานทเจนหนังสือใหงเปแจว ใหาวเสร็จแลกระทาการดังกลทวิ ได 39
วแลายอาคารนัานใหาง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยอสรองถิ่นกาหนด เพื่อทาการตรวจสอบการกาพนักงานทที่เจ
งรับแจวันที่ไดเสร็จภายในสามสิบวันนับแต
ถาเจาพนักงานทองถิ่นไดทาการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร
ออกใบรับรองใหว ก็ใหทวิ แล 39 ตามมาตรางไวแจรับใบอนุญาตหรือที่ไดองตามที่ไดนไปโดยถูกตนัานเป
อาคารนมีการใชทวิ เพื่อให 39 งตามมาตราแจรับใบอนุญาต หรือผูไดผูแกัานตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิ ได้
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ง และเสีย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

1)

2)

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พืานที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พืานที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การพิจารณา

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 7 วัน
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบ น.1

3)

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
-

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ใน
พืานที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 15 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขัานตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
จำนวน
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

แบบคำขอ
ใบรับรองกำร
ก่อสร้ำงอำคำร

-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
-
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ที่

2)

3)

4)

5)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ำย
อำคำร (แบบ ข.
๖)
ใบอนุญำต
ก่อสร้ำงอำคำร
เดิมที่ได้รับ
อนุญำต หรือใบ
รับแจ้ง
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ำของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขอ
อนุญำต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่
ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแล้ว)
หนังสือรับรอง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ของผู้ควบคุมงำน
รับรองว่ำได้
ควบคุมงำน
เป็นไปโดย
ถูกต้องตำมที่
ได้รับใบอนุญำต

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม
อำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) 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)
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18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ

22/07/2558
รออนุมัติขัานที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริหารส่วนตาบลปงน้อย
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

