
คูมือสำหรับประชาชนเรื่อง...การออกใบรับรองการกอสราง.... 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การรับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

อาคารประเภทควบคมุการใชคือ อาคารดังตอไปน้ี  
   ๑ อาคารสําหรับใชเปนคลังสินคา โรงแรม อาคารชุด หรือสถานพยาบาล 
   ๒ อาคารสําหรับใชเพ่ือกิจการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การศกึษา การสาธารณสุข หรือกิจการอ่ืนท้ังน้ี 
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารประเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39 
ทวิไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสอืใหเจาพนักงานทองถ่ินทราบตามแบบท่ีเจาพนักงานทองถ่ินกําหนด เพ่ือทําการ
ตรวจสอบการกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารน้ันใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจง 

 ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. รับการยื่นแจง และเสียคาธรรมเนียม   สำนัก/กอง...ชาง................... 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
๒. ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓.เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบ ตรวจอาคารท่ี
กอสรางแลวเสรจ็ และออก อ. ๖ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. แจงผูขอ  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........7................วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1.แบบคำขอใบรับรองการกอสรางอาคาร ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคาร  แบบ ข.6  จำนวน  1 ชุด

 2.สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบาน   (กรณีบุคคลธรรมดา)  จำนวน  1 ชุด

 2.หนังสือรับรองนิติบุคคล    (กรณีนิติบุคคล)   จำนวน  1 ชุด

 3.ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดมิท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง      จำนวน  1 ชุด

 4.หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณผีูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต)  จำนวน  1 ชุด

 5.ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารเฉพาะกรณีอาคารท่ีไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลีย่นการใช 

    อาคารมาแลว         จำนวน  1 ชุด

 6.หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมงานเปนไปโดยถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต   จำนวน  1 ชุด 

  

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมใบรับรอง  

-ใบรับรองการกอสราง ฉบับละ 10 บาท  

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบ  ข.6 

คำขอใบรับรองการกอสรางอาคาร   
ดัดแปลงอาคาร หรือเคล่ือนยายอาคาร 

เลขท่ีรับ                               . 
วันท่ี                                    . 
ลงชื่อ                      ผูรับคำขอ 
      (                              ) 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

ขาพเจา                                        เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/ผูครอบครองอาคาร 

  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี           ตรอก/ซอย                      ถนน                        . 
หมูท่ี               ตำบล/แขวง                   อำเภอ/เขต                            จังหวัด                          . 

  เปนนิติบุคคลประเภท                                   จดทะเบียนเม่ือ                                    . 
เลขทะเบียน                                                มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี                                         . 
ตรอก/ซอย                                          ถนน                                       หมูท่ี                        . 
ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                                 .จังหวัด                                  . 
โดย                                                                            ผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขท่ี                       ตรอก/ซอย                                   ถนน                                      . 
หมูท่ี           ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                             จังหวัด                          . 

ขอยื่นคำขอรับใบรบรอง                                           ตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปนี้ 

ขอ 1  อาคารท่ีขอใบรับรอง  ไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร   
ตามใบอนุญาต  เลขท่ี                           ลงวันท่ี                  เดือน                        พ.ศ.                   . 
ท่ีบานเลขท่ี                      ตรอก/ซอย                              ถนน                                         . 
หมูท่ี          ตำบล/แขวง                           อำเภอ/เขต                            จังหวัด                        . 
โดย                                       เปนเจาของอาคาร  และ                                  เปนผูครอบครองอาคาร   
ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี                      .เปนท่ีดินของ                                        . 

ขอ 2  เปนอาคาร                            . 
(1) ชนิด                                    จำนวน                       เพ่ือใชเปน                              . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                           โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 
(2) ชนิด                                    จำนวน                       เพ่ือใชเปน                              . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                           โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 
(3) ชนิด                                    จำนวน                       เพ่ือใชเปน                              . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                           โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 

อาคารตาม                                                      เปนอาคารประเภทควบคุมการใช 
 

2/ขอ  3...... 

 



ขอ 3  ไดทำการ                                               อาคารตามขอ 1 เสร็จ   
เม่ือวันท่ี           เดือน                        พ.ศ.         ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาตแลว 

ขอ 4 พรอมคำขอนี้  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว  คือ 
(1)  สำเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคารหรือเปนผูครอบครองอาคาร 
(2)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร  (กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูยื่นคำขอ) 
(3)  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ี

ออกใหไมเกิน  6  เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(4)  หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขอ

อนุญาต) 
(5)  สำเนาหรือภาพถายใบอนุญาตกอสรางอาคาร  ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร  หรือใบอนุญาตเคลื่อนยาย

อาคารตามขอ 1 แลวแตกรณี 
(6)  หนังสือรับรองของผูควบคุมงานรับรองวาไดควบคุมการ                               อาคาร  เปนไปโดย

ถูกตองตามท่ีไดรับใบอนุญาต 
(7)  เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี)                                                                                                

. 
 
 
(ลายมือชื่อ)                                            ผูขอใบรับรอง 

         (                                           )  
 
หมายเหตุ  (1)  ขอความขอใดไมใชใหขีดฆา 
 (2)  ใสเครื่องหมาย / ในชองหนา ขอความท่ีตองการ 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 จะตองแจงใหผูขอใบรับรองทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลา  ภายในวันท่ี                                    
. 
 ผูขอใบรับรองไดรับชำระคาธรรมเนียมใบรับรอง                                       เปนเงิน                                 
บาท  
(                                                 )  ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี                      ลงวันท่ี                                        
. 
 ออกใบรับรองแลว  เลมท่ี                       ฉบับท่ี                          ลงวันท่ี                                               
.           

  

 (ลงชื่อ)                                             . 
        (                                            ) 
ตำแหนง                                           . 

 
 
 

 


