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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดัสระแก้ว 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบญัญัติท้องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  15 วนั  
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย้ายอาคารตามมาตรา 32   
เทศบาลต าบลคลองหาด  สบุิน  สนิธุชยั  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ทีท่ าการองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ทีจ่ะด าเนินการคู่มือการขอใบรบัรองการก่อสร้าง

อาคาร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที่ทางราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหต ุ- 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
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เม่ือผู ได รับใบอนญุาตให ก อสร าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย ายอาคารประเภทควบคมุการใช  หรือผู
แจ ง 
ตามมาตรา 93 ทวิ ไดกระท าการดงักลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนงัสอืใหเจาพนกังานทองถ่ิน
ทราบตามแบบ 

ท่ีเจาพนกังานทองถ่ินก าหนด เพื่อท าการตรวจสอบการกอสราง ดดัแปลง หรือเคลือ่น ย ายอาคารนัน้ให
แล ว 
เสร็จภายในสามสบิวนันบัแต วนัท่ีได รับแจ ง 
 
ถ าเจ าพนกังานท องถ่ินได ท าการตรวจสอบแล วเห็นว าการก อสร าง ดดัแปลง หรือเคลือ่นย าย
อาคาร 
นัน้เป นไปโดยถกูต องตามท่ีได รับใบอนญุาตหรือท่ีได แจ งไว ตามมาตรา 93 ทว ิแลว ก็ใหออก
ใบรับรองให 
แกผ ูู ได รับใบอนญุาต หรือผู แจ งตามมาตรา 93 ทวิ เพือ่ใหมีการใชอาคารนัน้ตามท่ีไดรับ

ใบอนญุาต หรือท่ี 
ไดแจงไวตามมาตรา 93 ทวิ ได้  

 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นแจ้ง และเสยี
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 
อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

- 

3) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 

7 วนั เทศบาลต าบล
คลองหาด 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

และพิจารณาออกใบรับรอง 
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบ น.1 
 

อ าเภอคลองหาด 
จงัหวดัสระแก้ว 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบค าขอ
ใบรับรองการ
ก่อสร้างอาคาร 
ดดัแปลง หรือ
เคลือ่นย้าย
อาคาร (แบบ ข.
๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนญุาต - 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ก่อสร้างอาคาร
เดิมท่ีได้รับ
อนญุาต หรือใบ
รับแจ้ง 

3) 

หนงัสอืแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนญุาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนญุาต
เปลีย่นการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีท่ีอาคารท่ี
ขออนญุาต
เปลีย่นการใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนญุาต
เปลีย่นการใช้
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนงัสอืรับรอง
ของผู้ควบคมุงาน
รับรองวา่ได้
ควบคมุงาน
เป็นไปโดย
ถกูต้องตามท่ี

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ได้รับใบอนญุาต 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลต าบลคลองหาด  อ าเภอคลองหาด  จงัหวดัสระแก้ว 

หมายเหตุ (1. ทางโทรศพัท์ (037-445108-9) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (ส านกังานเทศบาลต าบลคลองหาด 13 หมู่ 7 ต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จงัหวดั
สระแก้ว 27260) 
4. ศูนย์ด ารงธรรม เทศบาลต าบลคลองหาด 
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่ ณ เทศบาลต าบลคลองหาด) 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 



6/6 
 

วันที่พมิพ์ 28/07/2558 
สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอ

คลองหาด จงัหวดัสระแก้ว สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


