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คู่มือสาหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง
สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 15วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน]การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตาม
มาตรา 32 21/05/2558 16:32
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการคู่มือการขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร /
ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตได้ก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้หรือผู้แจ้งตามมาตรา กระทากา้ทวิได 39ร
ดังกล่าวเสร็จแลวให้แจงเปนหนังสือใหเจ้าพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบ องถิ่นกาหนดเพื่อทาการตรวจสอบ้าพนักงานท้ที่เจ
ง้รับแจ้วันที่ได่วเสร็จภายในสามสิบวันนับแตแล
้ ้ายอาคารนั้นให้างดัดแปลงหรือเคลื่อนยอสร
้ การก
่
่วเห็นว้ทาการตรวจสอบแล้องถิ่นได้าพนักงานทาเจ
้ ถ้าการก่อสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
นั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือที่ไดแจ้งไวตามมาตรา ้ออกใบรับรองให้วก็ให้ทวิแล 39
รับใบอนุญาตหรือที่้อาคารนั้นตามที่ได้มีการใช้ทวิเพื่อให 39 งตามมาตราแจ
้ ้รับใบอนุญาตหรือผูได
้ ผู้แก
่
39 ตามมาตรา้งไวแจ
้ ได
้ ทวิได้

2/4

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นแจ้งและเสียค่าธรรมเนียม 1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ

7 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
อาคารที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบน.1

7 วัน

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างดัดแปลง
หรือเคลื่อนย้าย
อาคารตามมาตรา
32)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 15 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล
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ที่

1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร
ดัดแปลงหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบข.๖)
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง
หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเปนผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
หนังสือรับรอง
ของผู้ควบคุมงาน
รับรองว่าได้
ควบคุมงาน
เปนไปโดยถูกต้อง
ตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
๒๕๒๒
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนสานักงานเทศบาลนครอุดรธานี
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.udoncity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ ( 042-325176-85 ต่อ 6111)
3. ทางไปรษณีย์ (สานักงานเทศบาลนครอุดรธานี ถนนอธิบดี ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
41000)
4. ศูนย์ดารงธรรมจังหวัดอุดรธานี
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการเทศบาลนครอุดรธานี)
2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

16/07/2558
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

