1/4

คู่มือสำหรับประชำชน: กำรออกหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้ ำง (ในกรณีไม่ อยู่ในเขตควบคุมอำคำร)หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การออกหนังสือรับรองสิง่ ปลูกสร้ าง (ในกรณีไม่อยูใ่ นเขตควบคุมอาคาร)2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่ อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
60 นาที
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การออกหนังสือรับรองสิง่ ปลูกสร้ าง (ในกรณีไม่อยูใ่ นเขต
ควบคุมอาคาร)- 08/09/2558 13:26
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ อบต.บ้านใหม่/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ่ทางราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
การรับรองกรรมสิทธิ์สงิ่ ปลูกสร้ างในที่ดิน เป็ นความประสงค์ของธนาคารที่ให้ องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ออกหนังสือ
รับรองกรรมสิทธ์ สงิ่ ปลูกสร้ างให้ กบั ผู้ขอกู้เงินจากธนาคาร เพื่อประกอบการพิจารณาเงินกู้
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

3)
4)

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ผู้ขออนุญาตยื่นคาร้ อง/
พร้ อมหลักฐาน

การตรวจสอบเอกสาร

เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบเอกสาร 15 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

ตรวจสอบสถานที่

20 นาที

การพิจารณา

ออกหนังสือรับรอง

10 นาที

1)
2)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

10 นาที

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น
กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้ องถิ่น

หมำยเหตุ

-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 55 นาที
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครัฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจำตัว
ประชำชน
สำเนำทะเบียน
บ้ ำน

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

กรมกำรปกครอง

1

1

ฉบับ

-

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร

1)

สำเนำโฉนด

กรมที่ดิน

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

หมำยเหตุ
-
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ที่

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ที่ดิน/น.ส.๓/อื่น
ๆ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
ไม่มีขอ้ มูลค่าธรรมเนียม
17. ช่ องทำงกำรร้ องเรียน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน อบต.บ้ านใหม่
หมายเหตุ 2) ช่ องทำงกำรร้ องเรียน ศูนย์บริ การประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
08/09/2558
รออนุมตั ิขนที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
องค์การบริ หารส่วนตาบลบ้ านใหม่
อาเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถำนะ
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