
คูมือสําหรบัประชาชน: การขอใบรบัรองการกอสรางดดัแปลงหรือเคลือ่นยายอาคารตามมาตรา 32 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารตามมาตรา 32 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนญุาต หรือทีเ่กีย่วของ: 
1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มคีวามสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พืน้ที่ใหบรกิาร: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบงัคบั/ขอตกลงทีก่ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 15วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  
 จํานวนคําขอที่มากทีส่ดุ 0  
 จํานวนคําขอทีน่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน]การขอใบรับรองการกอสรางดัดแปลงหรือเคลือ่นยายอาคาร

ตามมาตรา 32 21/05/2558 16:32  
11. ชองทางการใหบรกิาร 
1) สถานที่ใหบรกิาร องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที ่4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 
08:30 - 16:30 น.  
หมายเหตุ - 

  
 
12. หลกัเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
เมื่อผูไดรับใบอนุญาตใหกอสราง ดัดแปลง หรือเคลื่อนยายอาคารปาะเภทควบคุมการใช หรือผูแจงตามมาตรา 39 ทวิ 
ไดกระทําการดังกลาวเสร็จแลว ใหแจงเปนหนังสือใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบตามแบบที่เจาพนักงานทองกําหนด 
เพ่ือทําการจรวจสอบการกอสรางดัดแปลงหรือเคลื่อนยายอาคารน้ันใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจง 
หามมิใหบุคคลใดใชอาคารน้ันเมื่อกิจการดังที่ระบุไวในใบอนุญาต หรือที่ไดแจงตามมาตรา 39 ทวิ ภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสอง 



 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบรกิาร 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ย่ืนแจงและเสยีคาธรรมเนียม 
 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกอสราง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบนัดวันตรวจ 
 

7 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกอสราง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
อาคารที่กอสรางแลวเสร็จ
และพิจารณาออกใบรับรอง
อ. 6 และแจงใหผูขอมารับ
ใบน.1 
 

7 วัน - (องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในพ้ืนที่ที่จะขอ
ใบรับรองการกอสราง
ดัดแปลงหรือเคลื่อนยาย
อาคารตามมาตรา 32) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 15 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรบัย่ืนเพิม่เติม 

ที ่
รายการเอกสารยื่น

เพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนบั
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) แบบคําขอใบรบัรองการ
กอสรางอาคารดัดแปลง
หรือเคลื่อนยายอาคาร 
(แบบข.๖) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบรับแจง 

- 1 0 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความ
ยินยอมจากเจาของ
อาคาร (กรณีผู
ครอบครองอาคารเปนผู
ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือใบอนุญาต
เปลี่ยนการใชอาคาร 
(เฉพาะกรณีทีอ่าคารที่
ขออนุญาตเปลี่ยนการใช
ไดรับใบรับรองหรือไดรับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรองของผู
ควบคุมงานรับรองวาได
ควบคุมงานเปนไปโดย
ถูกตองตามที่ไดรับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลกัเกณฑของกฎกระทรวงฉบบัที่๗พ.ศ. ๒๕๒๘ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

๒๕๒๒ 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศพัท/โทรสาร 043-306130 
หมายเหตุ- 

 



2) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ (www.kheannuea.co.th)  
หมายเหตุ- 

 

 
 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันทีพ่ิมพ 20/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทาํโดย สุคนธา  วงษคาํหาร 
อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูม ิ
เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 


