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คู่มือส าหรับประชาชน:  การขอใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลงหรือการเคล่ือนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้

ตามมาตร 32 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การขอใบรับรองการก่อสร้าง การดดัแปลงหรือการเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช้

ตามมาตร 32 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  เทศบาลเมืองแพรกษา ต าบลแพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีใชบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

5. กฎหมายทีใ่ช้อ านาจการอนุญาต หรือทีเ่กีย่วข้อง:  

 1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 

6. ระดับผลกระทบ:  บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

7. พืน้ทีใ่ห้บริการ:  ทอ้งถ่ิน 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา  พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ          15  วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน     0 

จ านวนค าขอทีม่ากทีสุ่ด     0 

จ านวนค าขอทีน้่อยทีสุ่ด     0 

10.  ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน (ส าเนาคู่มือประชาชน) การขอใบรับรองการก่อสร้าง การดดัแปลงหรือการ

เคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใชต้ามมาตร 32 

11. ช่องทางการให้บริการ 

 1) สถานทีใ่ห้บริการ เทศบาลเมืองแพรกษา/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา  08:30 – 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 
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หมายเหตุ (ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 โทรศพัท ์02-703-7901-2,  

โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108, อินเตอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th) 

12. หลกัเกณฑ์ วธีิการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

เม่ือผูไ้ดรั้บใบอนุญาตให้ก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารประเภทควบคุมการใช ้หรือผูแ้จง้ตามมาตรา  39 

กระท าการดงักล่าวเสร็จแลว้ ใหแ้จง้เป็นหนงัสือใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบตามแบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด 

เพื่อท าการตรวจสอบการก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้นให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ี

ไดรั้บ แจง้ ถา้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไดท้  าการตรวจสอบแลว้เห็นวา่การก่อสร้าง ดดัแปลง หรือเคล่ือนยา้ยอาคารนั้น

เป็นไปโดย ถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไวต้ามมาตรา 39 ทวิ แลว้ ก็ให้ออกใบรับรองให้แก่ผูไ้ดรั้บ

ใบอนุญาต หรือผู ้ แจง้ตามมาตรา 39 ทวิ เพื่อให้มีการใช้อาคารนั้นตามท่ีไดรั้บใบอนุญาต หรือท่ีไดแ้จง้ไวต้าม

มาตรา 39 ทว ิได ้แต่ถา้ เจา้พนกังานทอ้งถ่ินมิไดท้  าการตรวจสอบภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง ให้เจา้ของหรือ

ผูค้รอบครองอาคารนั้นใช ้หรือยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้าคารนั้นเพื่อกิจการดงัท่ีระบุไวใ้นใบอนุญาตหรือท่ีไดแ้จง้ไว้

ตามมาตรา 39 ทว ิต่อไปได ้

13.ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรั่บผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบเอกสาร ยืน่หนงัสือแจง้ขอ
ใบรับรองพร้อมเอกสาร 

1  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง 
ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ย
อาคารประเภทควบคุม
การใชต้ามมาตร 32) 
 
 

2 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบนดัวนัตรวจ 
 

7  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง 
ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ย
อาคารประเภทควบคุม
การใชต้ามมาตร 32) 
 
 

http://www.preaksa-sao.go.th/
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

3 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจอาคารท่ีก่อสร้าง
แลว้เสร็จและพิจารณา
ออกใบรับรอง อ.6 และ
แจง้ใหผู้ข้อมารับ  
 

7  วนั เทศบาลเมือง
แพรกษา 

(องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในพื้นท่ีท่ีจะขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง 
ดดัแปลงหรือเคล่ือนยา้ย
อาคารประเภทควบคุม
การใชต้ามมาตร 32) 
 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม     15  วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

 15.1) เอกสารยืนยนัตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

 
2 หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 
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 15.2) เอกสารอ่ืนๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ 
รายการเอกสารย่ืน

เพิม่เติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสารส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 หนงัสือแจง้ขอ
ใบรับรองการก่อสร้าง
อาคาร ดดัแปลงหรือ
เคล่ือนยา้ยอาคาร 
ประเภทควบคุมการใช ้
 

- 1 0 ชุด - 

2 ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเดิมท่ีไดรั้บ
อนุญาตหรือใบรับแจง้ 
 

- 0 1 ชุด - 

3 หนงัสือแสดงความ
ยนิยอมจากเจา้ของ
อาคาร (กรณีผู ้
ครอบครองอาคารเป็นผู ้
ขออนุญาต) 
 

- 1 0 ชุด - 

4 ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคาร (เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขออนุญาต
เปล่ียนการใชไ้ดรั้บ
ใบรับรองหรือไดรั้บ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคารมาแลว้ 
 

- 1 0 ชุด - 

5 หนงัสือรับรองของผู ้
ควบคุมงานรับรองวา่ได้
ควบคุมงานเป็นไปโดย
ถูกตอ้งตามท่ีไดรั้บ
ใบอนุญาต 
 

- 1 0 ชุด - 
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16. ค่าธรรมเนียม 

 1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 70 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 

ค่าธรรมเนียม   100  บาท 

หมายเหตุ    - 

17.ช่องทางการร้องเรียน 

 1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

 หมายเหตุ  

 1.1 ทางอินเทอร์เน็ต http://www.dpt.go.th 

 1.2 ทางโทรศพัท ์ถ.พระราม 9 : 02-201-8000, ถ.พระรามท่ี 6: 02-299-4000 

 1.3 ทางไปรษณีย ์224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 , 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 

แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 1.4 ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง โทร 02-299-4311-12 

 1.5)ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

 1.6 ตูรั้บฟังความคิดเห็น ตั้งอยู ่ณ ศูนยบ์ริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6 

 2) ช่องทางการร้องเรียน  จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 

 หมายเหตุ ผา่นศูนยด์ ารงธรรมจงัหวดัทุกจงัหวดั 

 3) ช่องทางการร้องเรียน  เทศบาลเมืองแพรกษา 

 หมายเหตุ  ท่ีอยู ่545 หมู่ 6 ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

 โทรศพัท ์02-703-7901-2 โทรสาร 02-703-7901-2 ต่อ 108  

 อินเทอร์เน็ต www.preaksa-sao.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ    - 

 

 

 

 

 

http://www.dpt.go.th/
http://www.preaksa-sao.go.th/
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วนัทีพ่มิพ์ 29/6/2564 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท าโดย กองช่าง เทศบาลเมืองแพรกษา 
อนุมัติโดย นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษา 
เผยแพร่โดย เทศบาลเมืองแพรกษา 


