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คูมือสําหรับประชาชน :                             การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคาร 
 

คูมือสําหรับประชาชน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคาร 
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ชื่อกระบวนงาน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคาร 
2. หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผัง

เมือง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น 
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 15 วัน 

9. ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารองคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสดิ์ณัฐพลสําเนาคูมือประชาชน 

11. หลักเกณฑ ว ิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารประเภทควบคุมการใชหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิได

กระทําการดังกลาวเสร็จแลวใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองถ่ินกําหนดเพื่อทําการ
ตรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคารนั้นใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงถาเจาพนักงานทอง
ถิ่นไดทําการตรวจสอบแลวเห็นวาการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารนั้นเปนไปโดยถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่
ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิแลวก็ใหออกใบรับรองใหแกผูไดรับใบอนุญาตหรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิเพื่อใหมีการใชอาคารน้ัน
ตามที่ไดรับใบอนุญาตหรือที่ไดแจงไวตามมาตรา 39 ทวิได 
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คูมือสําหรับประชาชน :                             การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคล่ือนยายอาคาร 
 

12. ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 144 หมูที่ 7 บานอาลัย
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 33180/ติดตอ
ดวยตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: (-)) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 15 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนแจงและเสียคาธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบนัดวันตรวจ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
3) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจอาคารที่กอสรางแลวเสร็จและ
พิจารณาออกใบรับรองอ. 6 และแจงใหผูขอมารับใบน.1 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
14. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)) 

ที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

3) 
 

แบบคําขอใบรับรองการกอสรางอาคารดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคาร (แบบข.๖) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด   หมายเหตุ- 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
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ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
4) 

 
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคารที่
ขออนุญาตเปลี่ยนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปล่ียน
การใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง1  ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

7) 
 

หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับใบอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

 
15. คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
16. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
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ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
)) 

2) จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(หมายเหตุ: (144 หมูที่ 7 บานอาลัยตําบลสุขสวัสด์ิอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 33180)) 

4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
17. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

๑๗.๑ ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขอ (อยูทายกระบวนงานน้ี) 
๑๗.๒ แบบฟอรมคําขอ (อยูภาคผนวก ก) 

18. หมายเหตุ 
- 

 
 

ว ันที่พิมพ 01/12/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะ
เกษสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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