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คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.

๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำน

าจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 15วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน

สำเนาคู่มือประชาชนการขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32  กองช่าง

19/08/2015 10:24

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

40240  โทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต

เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตให้ก่อสร้างดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา  39  ทวิ

ได้กระทำการดังกล่าวเสร็จแล้วให้แจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถ่ินทราบตามแบบท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินกำหนด

เพื่อทำการตรวจสอบก่อสร้าง  ดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคารน้ันให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อาคารน้ันเพื่อกิจการดังท่ีระบุไว้ในใบอนุญาต  หรือท่ีได้รับแจ้งไว้ตามมาตรา  39  ทวิ 

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถ่ินได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าการก่อสร้างดัดแปลง  หรือเคลื่อนย้ายอาคารน้ัน

เป็นไปโดยถูกต้องตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ีได้รับแจ้งไว้ตามมาตรา  39  ทวิ แล้ว

ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้แจ้งตามมาตรา  39 ทวิ

เพื่อให้การใช้อาคารน้ันตามท่ีได้รับใบอนุญาตหรือท่ีได้รับแจ้งไว้ตามมาตรา  39  ทวิ

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนแจ้งและเสียค่า

ธรรมเนียม

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจอาคารท่ีก่อสร

้างแล้วเสร็จและพิจา

7 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

รณาออกใบรับรองอ. 6

และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบน.1

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 15 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธร

รมดา)

2)
หนังสือรับร

องนิติบุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

แบบคำขอใบร

ับรองการก่อ

สร้างอาคารดั

ดแปลงหรือเคล

ื่อนย้ายอาค

าร (แบบข.๖)

- 1 0 ชุด -

2) ใบอนุญาตก่

อสร้างอาคารเ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ดิมท่ีได้ร

ับอนุญาตหร

ือใบรับแจ้ง

3)

หนังสือแสดง

ความยินยอมจ

ากเจ้าของอาคาร

(กรณีผู้ครอ

บครองอาคารเป

็นผู้ขออนุญาต)

- 1 0 ชุด -

4)

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเปล

ี่ยนการใช้อ

าคาร

(เฉพาะกรณีท

ี่อาคารท่ีข

ออนุญาตเปลี

่ยนการใช้ได

้รับใบรับรอ

งหรือได้รับใ

บอนุญาตเปล

ี่ยนการใช้อ

าคารมาแล้ว)

- 1 0 ชุด -

5) หนังสือรับร

องของผู้ควบ

คุมงานรับรอ

งว่าได้ควบค

ุมงานเป็นไปโ

ดยถูกต้องตา

มท่ีได้รับใ

- 1 0 ชุด -
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

บอนุญาต

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี๗พ.ศ.

๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

ค่าธรรมเนียม0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ (043-295900)

2. ทางไปรษณีย์ ( 7/5 หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  40240)

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง

4. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น)

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-
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