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คูม
่ อ
ื สําหร ับประชาชน : การขอใบร ับรองการก่อสร้าง ด ัดแปลง หรือเคลือนย้ายอาคารตามมาตรา
32
หน่วยงานทีให้บริการ : เทศบาลตําบลหนองขนาน อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี กระทรวงมหาดไทย
หล ักเกณฑ์ วิธก
ี าร เงือนไข (ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมือผู ้ได ้รับใบอนุญาตให ้ก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารประเภทควบคุมการใช ้ หรือผู ้แจ ้ง
ตามมาตรา 39 ทวิ ได ้กระทําการดังกล่าวเสร็จแล ้ว ให ้แจ ้งเป็ นหนังสือให ้เจ ้าพนักงานท ้องถินทราบตามแบบ
ทีเจ ้าพนักงานท ้องถินกําหนด เพือทําการตรวจสอบการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารนัน
/ ใหแล ้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วน
ั ทีได ้รับแจ ้ง
ถ ้าเจ ้าพนักงานท ้องถินได ้ทําการตรวจสอบแล ้วเห็นว่าการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคาร
นัน
/ เป็ นไปโดยถูกต ้องตามทีได ้รับใบอนุญาตหรือทีได ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิ แล ้ว ก็ให ้ออกใบรับรองให ้
แก่ ผู ้ได ้รับใบอนุญาต หรือผู ้แจ ้งตามมาตรา 39 ทวิ เพือให ้มีการใช ้อาคารนัน
/ ตามทีได ้รับใบอนุญาต หรือที
ได ้แจ ้งไว ้ตามมาตรา 39 ทวิ ได ้
ช่องทางการให้บริการ

สถานทีให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตําบลหนองขนาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให ้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตัง/ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง)

ขนตอน
ั2
ระยะเวลา และส่วนงานทีร ับผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน
ลําด ับ
1)

ขนตอน
ั2
การตรวจสอบเอกสาร
ยืนแจ ้ง และเสียค่าธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
/ ทีทีจะขอ

ระยะเวลา
1 วัน

ส่วนทีร ับผิดชอบ
กองช่าง

การพิจารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
/ ทีทีจะขอ

7 วัน

กองช่าง

การพิจารณา
เจ ้าพนักงานท ้องถินตรวจอาคารทีก่อสร ้างแล ้วเสร็จ และ
พิจารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจ ้งให ้ผู ้ขอมารับใบ น.1
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ในพืน
/ ทีทีจะขอ

7 วัน

กองช่าง

ใบรับรองการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารตาม
มาตรา 32))

2)

ใบรับรองการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารตาม
มาตรา 32))
3)

ใบรับรองการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารตาม
มาตรา 32))

รายการเอกสาร หล ักฐานประกอบ
ลําด ับ
ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
1)
บ ัตรประจําต ัวประชาชน
ฉบ ับจริง 0 ฉบับ
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
2)
หนงั สือร ับรองนิตบ
ิ ุคคล
ฉบ ับจริง 0 ชุด

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร
-

-

2
ลําด ับ

3)

4)

5)

6)

7)

ชือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิมเติม (ถ้ามี)
ํ
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนต
ิ บ
ิ ค
ุ คล)
แบบคําขอใบร ับรองการก่อสร้างอาคาร ด ัดแปลง หรือเคลือนย้าย
อาคาร (แบบ ข.๖)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมทีได้ร ับอนุญาต หรือใบร ับแจ้ง
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนงั สือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผค
ู ้ รอบครอง
อาคารเป็นผูข
้ ออนุญาต)
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ ้ าคาร (เฉพาะกรณีท ี
ใบร ับรองหรือใบอนุญาตเปลียนการใชอ
อาคารทีขออนุญาตเปลียนการใชไ้ ด้ร ับใบร ับรองหรือได้ร ับ
้ าคารมาแล้ว)
ใบอนุญาตเปลียนการใชอ
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ หนงั สือร ับรองของผูค
้ วบคุมงานร ับรองว่าได้ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกต้องตามทีได้ร ับใบอนุญาต
ฉบ ับจริง 1 ชุด
สําเนา 0 ชุด
หมายเหตุ -

ค่าธรรมเนียม
ลําด ับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
1)
เป็ นไปตามหล ักเกณฑ์ข องกฎกระทรวงฉบ ับที ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘
ออกตามความในพระราชบ ัญญ ัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
(หมายเหตุ: -)
ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ
ลําด ับ
1)
เทศบาลตําบลหนองขนาน

-

-

-

-

-

ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
ค่าธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทางการร้องเรียน / แนะนําบริการ

แบบฟอร์ม ต ัวอย่างและคูม
่ อ
ื การกรอก
ลําด ับ

ชือแบบฟอร์ม

ไม่มแ
ี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม
่ อ
ื การกรอก
หมายเหตุ
-

หน่วยงานภาคร ัฐผูอ
้ อกเอกสาร

3

ข้อมูลสําหร ับเจ้าหน้าที
ชือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร ้าง ดัดแปลง หรือเคลือนย ้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการทีให ้บริการในส่วนภูมภ
ิ าคและส่วนท ้องถิน (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมูข
่ องงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1)พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระด ับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด ้านเศรษฐกิจ/สังคม
2 ทีให้บริการ: ท ้องถิน
พืน
กฎหมายข้อบ ังค ับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงข ้อบัญญัตท
ิ ้องถิน
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ: 15.0
ข้อมูลสถิตข
ิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลียต่อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน ้อยทีสุด 0
ชืออ้างอิงของคูม
่ อ
ื ประชาชน: สําเนาคูม
่ อ
ื ประชาชน 17/07/2015 13:17

