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คู่มือสําหรับประชาชน: การขอใบรั บรองการก่ อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การที่มีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
15 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารตามมาตรา 32
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ สํานักงานเทศบาลเมื องเมื องพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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เมื่อผู�ไดรับใบอนุญาตให�กอสร�าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช� หรื อผู
�แจง
องถิ่น�าพนักงานท�เจ�นหนังสือให�งเป�แจ�ว ให�าวเสร็ จแล�กระทําการดังกล�ทวิ ได 39 ตามมาตรา
ทราบตามแบบ
�ายอาคารนันให
้ �าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย�อสร�องถิ่นกําหนด เพื่อทําการตรวจสอบการก�าพนักงานท�ที่เจ
ว�แล
ง�รับแจ�วันที่ได�เสร็ จภายในสามสิบวันนับแต
าเ�ถจ�าพนักงานทองถิ่นได�ทําการตรวจสอบแลวเห็นว�าการกอสร�าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนยาย
อาคาร
ว ก็ให�ทวิ แล 39 ตามมาตรา�งไว�แจ�รับใบอนุญาตหรื อที่ได�องตามที่ได�นไปโดยถูกต�นันเป
้
�ออกใบรับรองให�
อาคารนั�
้ มีการใช�ทวิ เพื่อให 39 งตามมาตรา�แจ�รับใบอนุญาต หรื อผู�ได�ผู�แกนตามที่ได
�รับใบอนุญาต หรื อที่
ได�แจงไว�ตามมาตรา 39 ทวิ ได้

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้ ง และเสีย
ค่าธรรมเนียม

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

1)

2)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

การพิจารณา

3)

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 7 วัน
อาคารที่ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบ น.1

หมายเหตุ

พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ าง ดัดแปลง
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคารตามมาตรา
32)

-

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้ างอาคาร
ดัดแปลง หรื อ
เคลื่อนย้ าย
อาคาร (แบบ ข.
๖)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาต หรื อใบ
รับแจ้ ง
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

5)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เป็ นไปโดย
ถูกต้ องตามที่
ได้ รับใบอนุญาต

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน สํานักงานเทศบาลเมืองเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.muangphon.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (043-415597)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (324/1 ถนนเสริ มสวาสดิ์ อําเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง

2)
3)

)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดํารงธรรมประจํ าจังหวัด ทุกจังหวัด)
ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
08/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลเมืองเมืองพล สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

