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คู�มือสําหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก�อสร�าง 
 หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง  อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขอใบรับรองการก�อสร�าง 
2. หน�วยงานเจ�าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให�บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท�องถ่ิน  
     (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน�วยเดียว)  
4. หมวดหมู�ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด�านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีให�บริการ: ท�องถ่ิน  
8. กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข�อบัญญัติท�องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ 15 วัน 

9. ข�อมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียต�อเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีน�อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน [สําเนาคู�มือประชาชน]การขอใบรับรองการก�อสร�างดัดแปลงหรือ

เคลื่อนย�ายอาคารตามมาตรา 32 21/05/2558 16.32  
11. ช�องทางการให�บริการ  

1) สถานท่ีให�บริการท่ีทําการเทศบาลตําบลบ�านฆ�อง / ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 

ระยะเวลาเป:ดให�บริการ เปDดให�บริการวันจันทรEถึงวันศุกรE (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด ) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ= วิธีการ เง่ือนไข(ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๒๑  ผู�ใดจะก�อสร�าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย�าย
อาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน มาตรา ๒๒  ผู�ใดจะรื้อถอนอาคาร  
  1) อาคารท่ีมีส�วนสูงเกิน ๕  เมตร ซ่ึงอยู�ห�างจากอาคารอ่ืน หรือท่ีอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน�อยกว�า
ความสูงของอาคาร 
  ๒) อาคารท่ีอยู�ห�างจากอาคารอ่ืนหรือท่ีสาธารณะน�อยกว�า ๒ เมตร ต�องได�รับอนุญาตจากเจ�าพนักงาน
ท�องถ่ิน และมาตรา 39  ทวิ ผู�ใดจะก�อสร�าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย�ายอาคาร โดยไม�ยื่นคําขอรับ
ใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินก็ได� โดยการแจ�งต�อพนักงานท�องถ่ินและต�องดําเนินการตามเง่ือนท่ีกําหนด
ในมาตรานี้ 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของ

ข้ันตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให�บริการ 

ส�วนงาน / 
หน�วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื่นแจ�งและเสีย
ค�าธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องคEกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก�อสร�าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย�าย
อาคารตามมาตรา 32) 

2) การพิจารณา 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ตรวจสอบนัดวัน
ตรวจ 
 

7 วัน - (องคEกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก�อสร�าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย�าย
อาคารตามมาตรา 32) 

3) การพิจารณา 
 

เจ�าพนักงานท�องถ่ิน
ตรวจอาคารท่ี
ก�อสร�างแล�วเสร็จ
และพิจารณาออก
ใบรับรองอ. 6 และ
แจ�งให�ผู�ขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน - (องคEกรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก�อสร�าง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนย�าย
อาคารตามมาตรา 32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผ�านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล�ว  
     ยังไม�ผ�านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน�วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน�วยงานภาครัฐ
ผู�ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน�วยงาน
ภาครัฐผู�ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน�วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําขอใบรับรองการ
ก�อสร�างอาคารดัดแปลง
หรือเคลื่อนย�ายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร
เดิมท่ีได�รับอนุญาตหรือ
ใบรับแจ�ง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความ
ยินยอมจากเจ�าของ
อาคาร(กรณีผู�ครอบครอง 
อาคารเปPนผู�ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช�อาคาร 
(เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช�
ได�รับใบรับรองหรือได�รับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช�
อาคารมาแล�ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรองของ       
ผู�ควบคุมงานรับรองว�าได�
ควบคุมงานเปPนไปโดย
ถูกต�องตามท่ีได�รับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
 

16. ค�าธรรมเนียม 
1) เปPนไปตามหลักเกณฑEของกฎกระทรวงฉบับท่ี ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช�องทางการร�องเรียน 
1) ช�องทางการร�องเรียน  เทศบาลตําบลบ�านฆ�อง 

หมายเหตุ 081 – 8575350  นายกเทศมนตรี, 087 – 1614389  ปลัดเทศบาลฯ 
2) ช�องทางการร�องเรียน  เว็บไซตE  www.baankhong.go.th 

 
18. ตัวอย�างแบบฟอร=ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก  
     ไม�มีแบบฟอรEม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
      - 
 

วันท่ีพิมพ=  
สถานะ  
จัดทําโดย สุมน  พรพิทักษEพงศE 
อนุมัติโดย ประเสริฐ  ทองสาด 
เผยแพร�โดย  

 
 
 

 


