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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารตามมาตรา 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหาด อ าเภอบ้านลาด จงัหวดัเพชรบรีุ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

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

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

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

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน ส าเนาคูมื่อประชาชน 18/07/2015 23:17  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหาด หมู่ที ่2 ต าบลบ้านหาด อ าเภอบา้นลาด                                 
จ้งหวดัเพชรบรีุ 76150  โทร 032 – 419196  ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด)              
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 
 
 
 
 
 
 



2/5 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
เม่ือผู้ ได้รับใบอนญุาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคมุการใช้หรือผู้แจ้ง ามตาม 93 ดไ  วท

รางดดมรมาททะรกมไจ็าสเวกไ  ววเะจงอวอทะ็ัน วจเมนอทระมอดจ ่อดามรตมาวรรดน่จเมนอทระมอดนะจ ่อรดมวอท จน่ันดดมรมา
ตาไเ็นรรมารน็ามะ ทททวงกะ วาันจแกั่นอามานมแมาอทาอ ววกไจ็าสเมมา อ็มา็ รไทอ อทรวตไทอดน่วทาทรวเะจมจเม

นอทระมอดนะจ ่อวทดดมรมาตาไเ็นรวกไจวสอไมรมารน็ามะ ทททวงกะ วาันจแกั่นอามานมแมาอทาอจงอวงโทาจูรตนะตมาดน่วท
าทร รนอุญมตวาันดน่วทวเะวไตมาามตาม 93 ดไ  วกไ รส วนนร ราทรานะ ววรููวทาทร รนอุญมต วาันููวเะตมาามตาม 93 
ดไ  จน่ัน วานรมา ชนมแมาอทาอตมาดน่วทาทร รนอุญมต วาันดน่วทวเะวไตมาามตาม 39 ดไ  วท้ 
 
ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนแจ้ง และเสีย
คา่ธรรมเนียม 
 

1 วนั สว่นโยธา  

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7 วนั สว่นโยธา  

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
อาคารท่ีก่อสร้างแล้วเสร็จ 
และพิจารณาออกใบรับรอง 
อ. 6 และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบ น.1 
 

7 วนั สว่นโยธา  

ระยะเวลาด าเนินการรวม   15 วนั 
 

13. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ประชาชน ธรรมดา) 
2) หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

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

- 1 0 ชดุ - 

2) ใบอนญุาต
ก่อสร้างอาคาร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุาต หรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนญุาต
เปล่ียนการใช้

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร (เฉพาะ
กรณีท่ีอาคารท่ี
ขออนญุาต
เปล่ียนการใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนญุาต
เปล่ียนการใช้
อาคารมาแล้ว) 

5) หนงัสือรับรอง
ของผู้ควบคมุงาน
รับรองว่าได้
ควบคมุงาน
เป็นไปโดย
ถกูต้องตามท่ี
ได้รับใบอนญุาต 

- 1 0 ชดุ - 

15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
 ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
 

16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์รับเร่ืองร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลบ้านหาด หมู่ท่ี 2 ต าบลบ้านหาด 

อ าเภอบ้านลาด จ้งหวดัเพชรบรีุ  76150  โทร 032 -  419196 
หมายเหตุ 
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.banhadsao.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ 032  419196) 
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17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ 
วันท่ีพมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย นางสาวไพรินทร วดัสวุรรณ์ 
อนุมัตโิดย นายผว่น  เอมดี 
เผยแพร่โดย  

 
 

 


