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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดินพ.ศ.2543 
2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พรบ. ควบคุมอาคารพ.ศ. 2552 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 

2535 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 /พรบ.การขุดดินถมดินพ.ศ. 2543  
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 5นาที 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยที่สุด 0  
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารกองช่างอบต.วอแก้ว 19/07/2558 

12:46  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 
054011126/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ไม่มีข้อมูลหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการยื่นค าขอ 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รำยละเอียดของข้ันตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 
- 
 

ยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  ,  ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อ
ถอนอาคาร 

0 นาที - - 

2) 
การพิจารณา 
 

อนุญาตก่อสร้างอาคาร,  
ดัดแปลงอาคาร ,  รื้อถอนอาคาร 

0 นาที - (นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 5 นาที 
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14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1 1 ฉบับ (ของผู้เกี่ยวข้อง 
(ลงนามรับรอง
ส าเนาโดย
เจ้าของ)) 

2) 

ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 1 ฉบับ (ของผู้เกี่ยวข้องทุก
คน (ลงนามรับรอง
ส าเนาโดย
เจ้าของ)) 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบข.1 หรือข.2 
กรอกรายละเอียด
ให้เรียบร้อย 

- 1 0 ฉบับ - 

2) 

แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลน 

- 5 0 ชุด ((ต้องเป็นสิง่พิมพ์
ส าเนาภาพถ่ายหรือ
เขียนด้วยหมึกและ
ต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตาม
กฎกระทรวง)) 

3) 

รายการค านวณ   
(กรณีที่เป็นอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษหรืออาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัตถุ
ถาวรและวัตถุทน
ไฟเป็นส่วนใหญ่) 

- 1 0 ชุด - 

4) 
ส าเนาหรือ
ภาพถ่ายโฉนด
ที่ดิน/น.ส.3/สค.1 

- 0 2 ฉบับ (ถ่ายเท่าตัวจริง 
(พร้อมเจ้าของลง
นามรับรองส าเนา)) 

5) 
หนังสือแสดงความ
เป็นตัวแทนเจา้ของ

- 1 0 ฉบับ (กรณีที่ตัวแทน
เจ้าของอาคารเป็นผู้
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

อาคาร ขออนุญาต) 

6) 

ส าเนาหนังสือ
รับรองการจด
ทะเบียน 

- 0 1 ฉบับ (วัตถุประสงค์และมี
อ านาจลงชื่อแทน
นิติบุคคลผู้ขอ
อนุญาตที่ออกให้ไม่
เกินหกเดือน  (กรณี
ที่นิติบุคคลเป็นผู้ขอ
อนุญาต)) 

7) 

หนังสือแสดงวา่
เป็นผู้จัดการหรือ
ผู้แทนซึ่งเปน็
ผู้ด าเนนิการของ
นิติบุคคล 

- 1 0 ฉบับ (กรณีนิติบุคคลเปน็
ผู้ขออนุญาต) 

8) 

หนังสือแสดงความ
ยินยอมและรับรอง
ของผู้ออกแบบและ
ค านวณอาคาร
พร้อมทั้งส าเนา
ใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ฉบับ (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวชิาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หรือวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณ)ี 

9) 

หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้
ควบคุมงานพร้อม
ส าเนาหรือ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเปน็ผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงาน 

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
เป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
หรือสถาปัตยกรรม
ควบคุมแล้วแต่กรณ)ี 

10) 

หนังสือมอบอ านาจ
ปิดอากรตาม
กฎหมาย 
 
 

- 1 0 ฉบับ (กรณีมอบอ านาจให้
เป็นตัวแทนเจา้ของ
อาคารมอบให้เป็น
ผู้ด าเนนิการ) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

11) 

หนังสือยินยอมให้
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดินหรือร่วม
ผนัง 

- 1 0 ฉบับ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตหรือร่วมผนัง
อาคาร) 

12) 

รายการค านวณ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
ไฟฟ้าไฟฟ้าส ารอง
เครื่องกลระบาย
อากาศป้องกัน
เพลิงไหม้ประปา
ลิฟต ์

- 1 0 ฉบับ (เฉพาะกรณีอาคาร
สูงและอาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16. ค่ำธรรมเนียม 
1) ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร 

ค่ำธรรมเนียม20 บาท 
หมำยเหตุ - 

2) ใบอนุญำตดังแปลงรื้อถอน 
ค่ำธรรมเนียม10 บาท 
หมำยเหตุ – 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้วอ าเภอห้างฉัตรจังหวัดล าปาง 

หมายเหตุ(054011126) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. หมำยเหตุ 
การขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
ก. วิธียื่นขอรับใบอนุญาต 
1. ค าขออนุญาตตามแบบข.1 หรือข.2 กรอกรายละเอียดให้เรียบร้อย 
2. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 5 ชุด (ต้องเป็นสิ่งพิมพ์ส าเนาภาพถ่ายหรือเขียนด้วยหมึกและต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎกระทรวง) 
3. รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีท่ีเป็นอาคารสาธารณะอาคารพิเศษหรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) 
4. ส าเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน /น.ส.3 / สค.1 จ านวน 2 ฉบับถ่ายเท่าตัวจริง (พร้อมเจ้าของลงนามรับรองส าเนา) 
5. หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนเจ้าของอาคารกรณีท่ีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต 
6. ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และมีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน 
(กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
7. หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล(กรณีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
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8. หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคารพร้อมทั้งส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมอย่างละ 1 ฉบับ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
9. หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานพร้อมส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ของผู้ควบคุมงานอย่างละ 1 ฉบับ (เฉพาะกรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือ
สถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี) 
10. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและทะเบียนบ้านผู้เกี่ยวข้องทุกคน(ลงนามรับรองส าเนาโดยเจ้าของ) 
11. หนังสือมอบอ านาจปิดอากรตามกฎหมาย (กรณีมอบอ านาจให้เป็นตัวแทนเจ้าของอาคารมอบให้เป็นผู้ด าเนินการ) 
12. หนังสือยินยอมให้ก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดินหรือร่วมผนัง (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตหรือร่วมผนังอาคาร) 
13. รายการค านวณระบบบ าบัดน้ าเสียไฟฟ้าไฟฟ้าส ารองเครื่องกลระบายอากาศป้องกันเพลิงไหม้ประปาลิฟต์ (เฉพาะกรณี
อาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 
ข. วิธีแจ้งขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ (การขออนุญาตโดยวิธีการแจ้ง) 
1. แจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด 
2. ผู้รับผิดชอบงานออกแบบอาคารซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมประเภทวุฒิ
สถาปนิกตามพ.ร.บ.สถาปนิกพร้อมส าเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
3. ชื่อของผู้รับผิดชอบงานออกแบบและค านวณอาคารซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประเภทวิศวกรตามพ.ร.บ.วิศวกรพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตและหนังสือรับรอง 
4. ชื่อของผู้ควบคุมงานซึ่งต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพถาปัตยกรรมควบคุมและวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
วิศวกรรม 
พร้อมส าเนาใบอนุญาตและหนังสือ 
รับรองของสถาปนิกและวิศวกรผู้ควบคุมงาน 
5. ตามข้อ 2-4  ผู้รับผิดชอบงานจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับการแจ้งเวียนชื่อตามมาตรา 49 ทวิ 
6. แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณของอาคารที่จะก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายซึ่งมีค ารับรองของบุคคลตาม 1 และ 2 ว่าเป็นผู้ออกแบบและค านวณอาคาร 
7. วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการด าเนินการ 
8. ช าระค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 
การต่ออายุใบอนุญาต 
1. ยื่นค าขออนุญาตตามแบบข.5 
2. เอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคาร 2 ฉบับ (กรณีที่ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตไม่ใช่เจ้าของอาคารที่ได้รับใบอนุญาต) 
3. เอกสารแสดงการเป็นผู้ครอบครองอาคาร (กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่
กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอ่ืนๆ 
4. เอกสารแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร 
5. ส าเนาหนังสือรับรองอาคารจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลของผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกินหก
เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 
 

 
 


