คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลือ่ นยายอาคารตามมาตรา 32
หนวยงานที่ใหบริการ : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวงมหาดไทย : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกีย่ วของ : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการทีม่ คี วามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ:ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฎกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ: 15.0
9. ขอมูลสถิตขิ องกระบวนงาน:
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอทีม่ ากทีส่ ุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมอื ประชาชน : การออกใบรับรองการกอสรางอาคารตามมาตรา 32 เทศบาลตําบลยางฮอม
อําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ
กองชางเทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัด
เชียงราย 57340 โทรศัพท 053-606223 ตอ 16/ติดตอดวย
ตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น.

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแ จงตามมาตรา 39
ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถิ่นกําหนด
เพื่อทําการตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถา
เจาพนักงานทองถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไป
โดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองใหแกผไู ดรับใบอนุญาตหรือ
ผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารนั้นตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบั ผิดชอบ
ลําดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นแจงและเสียคาธรรมเนียม
(หมายเหตุ: (กองชางเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย))
2) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ
(หมายเหตุ: (กองชางเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย))
3) การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารที่กอสรางแลวเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6 และแจงใหผขู อมารับใบน.1
(หมายเหตุ: (กองชางเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาล
จังหวัดเชียงราย))

ระยะเวลา
30 นาที

สวนที่รับผิดชอบ
กองชาง
เทศบาลตําบลยางฮอม

1 วัน

กองชาง
เทศบาลตําบลยางฮอม

3 วัน

กองชาง
เทศบาลตําบลยางฮอม

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม 4 วัน
14. งานบริการนี้ผา นการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 2 วัน

15. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)
1) บัตรประจําตัวประชาชน
สําเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบคุ คลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบคุ คล
สําเนา 1 ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบคุ คล)
3) แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลงหรือเคลือ่ นยาย
อาคาร (แบบข.๖)
ฉบับจริง 1 ชุด
4) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจง
ฉบับจริง 1 ชุด
5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูข ออนุญาต)
ฉบับจริง 1 ชุด
6) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใชอาคารมาแลว)
ฉบับจริง 1 ชุด
7) หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต
ฉบับจริง 1 ชุด

หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

16. คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
1) เป นไปตามหลั กเกณฑข องกฎกระทรวงฉบั บ ที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ คาธรรมเนียม 0 บาท
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒

17. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1) เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340 โทรศัพท 053-606223 ตอ 16
(หมายเหตุ: กองชาง)
2) www.yanghom.go.th
3) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))

