
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขอใบรบัรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 

32 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เมื�อผูไ้ดรั้บใบอนุญาตใหก้อ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้หรอืผูแ้จง้ 

ตามมาตรา 39 ทว ิไดก้ระทําการดงักลา่วเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนังสอืใหเ้จา้พนักงานทอ้งถิ�นทราบตามแบบ 

ที�เจา้พนักงานทอ้งถิ�นกําหนด เพื�อทําการตรวจสอบการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารนั�นใหแ้ลว้ 

เสร็จภายในสามสบิวนันับแตว่นัที�ไดรั้บแจง้ 

 

ถา้เจา้พนักงานทอ้งถิ�นไดท้ําการตรวจสอบแลว้เห็นวา่การกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคาร 

นั�นเป็นไปโดยถกูตอ้งตามที�ไดรั้บใบอนุญาตหรอืที�ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิแลว้ ก็ใหอ้อกใบรับรองให ้

แกผู่ไ้ดรั้บใบอนุญาต หรอืผูแ้จง้ตามมาตรา 39 ทว ิเพื�อใหม้กีารใชอ้าคารนั�นตามที�ไดรั้บใบอนุญาต หรอืที� 

ไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทว ิได ้

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
ที�ทําการองคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8  หมูท่ี� 3  
ตําบลปากนํ�าปราณ   อําเภอปราณบรุ ีจังหวัดประจวบครีขีนัธ ์
77220 หมายเลขโทรศพัท ์0-3263-2277/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (การชาํระคา่ธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.00 น.))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 15 วนั 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นแจง้ และเสยีคา่ธรรมเนยีม 
(หมายเหต:ุ (กรณีเอกสารที�นํามาขออนุญาตถกูตอ้งครบถว้น))  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจสอบนัดวนัตรวจ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจอาคารที�กอ่สรา้งแลว้เสร็จ และ
พจิารณาออกใบรับรอง อ. 6 และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบ น.1 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลปากนํ�าปราณ 

อําเภอปราณบรุ ีจังหวดั
ประจวบครีขีนัธ ์

 
 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขอใบรบัรองการกอ่สรา้งอาคาร ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ย
อาคาร (แบบ ข.๖) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิที�ไดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูค้วบคมุงานรบัรองวา่ไดค้วบคมุงานเป็นไปโดย
ถกูตอ้งตามที�ไดร้บัใบอนุญาต 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ 
ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากนํ�าปราณ 88/8 หมู ่3 ต.ปากนํ�าปราณ อ.ปราณบรุ ีจ.ประจวบครีขีนัธ ์77220 
(หมายเหต:ุ -)  

2) หมายเลขโทรสาร 0-3263-0755  หมายเลขโทรศพัท ์0-3263-2277 
(หมายเหต:ุ -)  

3) www. paknampran.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  

4) e-mail : paknampranburi@hotmail.com 
(หมายเหต:ุ -)  

5) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

6) ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 

- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชั �น 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรื�องรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื�อกระบวนงาน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที�ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ�น (กระบวนงานบรกิารที�เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที�มคีวามสําคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื�นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ�น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิ�น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 15.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี�ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที�มากที�สดุ 0 

 จํานวนคําขอที�นอ้ยที�สดุ 0 

 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขอใบรับรองการกอ่สรา้ง ดดัแปลง หรอืเคลื�อนยา้ยอาคารตามมาตรา 32 องคก์ารบรหิาร

สว่นตําบลปากนํ�าปราณ อําเภอปราณบรุ ีจังหวดัประจวบครีขีนัธ ์นายประสพพร พ่วงพ ี
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัที�เผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


