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การขออนุญาต ก่อสร้าง

ดัดแปลง และรื�อถอน อาคาร

ขอบคุณครับ
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การต่อใบอนุญาต

กองช่าง องค์การบริหารส่วน

ตําบลวังแก้ว
โทร. 054010609 ต่อ 15

กอสราง, ดัดแปลง, ร้ือถอน, เคล่ือนยาย, การขอใชหรือ

เปล่ียนการใชอาคารนับแตวันท่ีย่ืนคําขอ จนถึงวันท่ีออกใบ

อนุญาต ใชระยะเวลาไมเกิน 45 วันแปลนแผนผัง รายการ

ประกอบและอ่ืนๆ ท่ีไดย่ืนไวเพ่ือความถูกตองและเปนไปตาม

ท่ีองคการบริหารสวนตําบลวังแกว พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 และ พ.ศ. 2535เม่ือผูขออนุญาตทําการแกไข

แลวเจาหนาท่ีจะดําเนินการตรวจแบบตามข้ันตอนและระยะ

เวลาขอ 4 ตอไป

       ใบอนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยายอาคาร

จะมีอายุตามท่ีกําหนดไวในใบอนุญาตเทาน้ัน ถาผูไดรับใบอนุญาตมี

ความประสงคขอตออายุใบอนุญาต จะตองย่ืนคําขอตออายุตอเจา

พนักงานทองถ่ินกอนใบอนุญาตน้ันส้ินอายุ

ข้ันตอนและกําหนดระยะเวลาพิจารณาคําขออนุญาต

 1.) ผูใดกอสรางอาคาร ดัดแปลง เคล่ือนยาย โดยเจาของอาคารไม

ไดรับอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน หรือผูใดกอสราง ดัดแปลง

ร้ือถอนเคล่ือนยายอาคาร ใหผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตตลอดจนวิธี

การหรือเง่ือนไขท่ีเจาพนักงานสวนทองถ่ินกําหนดไวในใบอนุญาต

จะตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 3 เดือน หรือปรับไมเกิน 60,000

บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ

 2.) ผูใดไดรับคําส่ังจากเจาพนักงานทองถ่ินและฝาฝนคําส่ังดังกลาว

นอกจากจะถูกระวางโทษตามขอ 1 แลวตองระวางโทษปรับเปน

รายวันอีกวันละไมเกิน 10,000 บาท ตลอดเวลาท่ีฝาฝน

 3.) ถาเปนการกระทําอันเก่ียวกับอาคารเพ่ือพาณิชยกรรม

อุตสาหกรรม การศึกษา การสาธารณสุข หรือเปนการกระทําใน

ทางการคา เพ่ือใหเชา ใหเชาซ้ือ ขาย หรือจําหนายโดยมีคา

ตอบแทนแหงอาคารน้ัน ผูกระทําตองระวางโทษเปนสองเทาของ

โทษบัญญัติไวสําหรับความผิดน้ันๆ

บทกําหนดโทษ

ยินดีให้บริการด้วยใจ



สําเนาเอกสารตองเซ็นรับรองสําเนาถูกตอง ทุกใบ

แบบฟอรมคํารองตางๆ ขอไดท่ีกองชาง องคการบริหาร

สวนตําบลวังแกว โทร 054010609-15

****หมายเหตุ***

แสดงลักษณะท่ีต้ังขอบเขตท่ีดิน และอาคารท่ีขออนุญาต

ลักษณะและขอบเขตท่ีสาธารณะและอาคารในบริเวณท่ีดิน

ติดตอโดยสังเขป พรอมเคร่ืองหมายทิศ

แสดงการระบายน้ําออกจากอาคารไปสูทางระบายน้ํา

สาธารณะ

แสดงระดับพ้ืนช้ันลางอาคาร และความสําพันธกับระดับ

ทางหรือถนนสาธารณะท่ีใกลท่ีสุด

มีรายละเอียดสวนสําคัญขนาดเคร่ืองหมายวัสดุการใชสอย

ตางๆของอาคารอยางชัดเจน

แบบแปลนพ้ืนท่ีช้ันตางๆ

รายการประกอบแบบแปลนแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ

คุณภาพ และชนิดของวัสดุตลอดจนวิธีปฏิบัติ และวิธีการ

สําหรับการกอสราง

รายการคํานวณแสดงวิธีตามหลักวิศวกรรมศาสตร

ผูรับผิดชอบงานออกแบบและคํานวณตองลงลายมือช่ือ

พรอมกับเขียนช่ือ ท่ีอยู ตัวบรรจง และหมายเลขทะเบียน 

 ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบวิชาชีพในแผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ แบบแปลนทุกแผน

2.) แบบแปลน จํานวน 3 ชุด มีรายละเอียดประกอบดังน้ี

2.1 มาตราสวน ขนาดระยะน้ําหนักและหนวยในการคํานวน

ตางๆใหใชมาตราเมตริก

2.2 ผังบริเวณใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ตอ 500

2.3 แบบแปลนอาคารใชมาตราสวนไมเล็กกวา 1 ตอ 100 และ

ตองแสดงรูปตางๆ คือ

แบบแปลน จํานวน 3 ชุด

คํารับขอใบอนุญาต (ข.1) 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน เจาของอาคาร 2 ชุด

สําเนาโฉนดท่ีดิน , น.ส.3 , น.ส.3ก , สค.1 หรืออ่ืนๆเจาของ

ท่ีดิน (ถายทุกหนา) 2 ชุด

หนังสือยินยอมใหปลูกสรางในท่ีดิน ( กรณีผูขออนุญาตมิใช

เจาของท่ีดิน) พรอมแนบ สําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด, สําเนา

บัตรประจําตัว 1 ชุด

หนังสือยินยอมใหกอสรางชิดเขต (กรณีชิดเขตท่ีดินขาง

เคียง) พรอมแนบสําเนาทะเบียนบาน 1 ชุด สําเนาบัตร

ประชาชน 1 ชุด สําเนาโฉนด 1 ชุด

หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค และผูมีอํานาจ

ลงช่ือแทน นิติบุคคลผูขออนุญาต ท่ีออกใหเกิน 6 เดือน

(กรณีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต)

หนังสือแสดงวาเปนผูจัดการหรือผูแทนซ่ึงเปนผูดําเนินของ

นิติบุคคล (เปนผูขออนุญาต)

หนังสือยินยอมใหกอสรางจากธนาคาร (กรณีท่ีดินติดภาระ

จํานองธนาคาร)

หนังสือรับรองประกอบวิชาวิศวกรรม และ/หรือ 

 สถาปตยกรรม (กรณีท่ีอาคารเขาขายการควบคุมวิศวกรรม

และ/หรือสถาปตยกรรม)

รายการคํานวณของวิศวกรรม จํานวน 1 ชุด

หนังสือมอบอํานาจตามกฎหมาย (กรณีผูขออนุญาตมิไดมา

ดวยตัวเอง) ผูรับมอบเตรียมสําเนาทะเบียนบาน 1ชุด

สําเนาบัตรประชาชน 1 ชุด

สําหรับการขออนุญาตกอสราง ดัดแปลง ร้ือถอนอาคาร ภายใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลวังแกว อําเภอวังเหนือ จังหวัด

ลําปาง 

1.) เอกสารท่ีจะตองใชประกอบการขออนุญาตกอสรางอาคาร

ข้อแนะนํา

ใบอนุญาตกอสราง                    ฉบับละ 20 บาท

ใบอนุญาตดัดแปลง                   ฉบับละ 10 บาท

ใบอนุญาตร้ือถอน                     ฉบับละ 10  บาท

ใบอนุญาตเคล่ือนยาย                ฉบับละ 10 บาท

ใบอนุญาตเปล่ียนการใช             ฉบับละ 20 บาท

ใบรับรอง                              ฉบับละ 100 บาท

ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง ฉบับละ 5 บาท

อาคารซ่ึงสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกิน 12 เมตร  ตาราง

เมตรละ 0.05 บาท

อาคารท่ีสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ันหรือสูงเกิน 12 เมตร

แตไมเกิน 15 เมตร  ตารางเมตรละ 2 บาท

รูปดาน, รูปตัดตามขวาง, รูปตัดทางยาว

แบบแปลนคานรับพ้ืนท่ีตางๆ แปลนฐานรากของอาคาร

รูปขยายการระบายน้ําและบอเกรอะบอซึม

อาคารซ่ึงสูงเกินสามช้ันหรือสูงเกิน 15 เมตร ตารางเมตรละ

4 บาท

อาคารซ่ึงมีพ้ืนรับน้ําหนักบรรทุกเกิน 500 กิโลกรัมตอ 1

ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4 บาท

พ้ืนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาอออกของรถ ตารางเมตร

ละ 0.50 บาท

ปาย ตารางเมตรละ 4 บาท

อาคารประเภทซ่ึงตองวัดความยาว เชนเข่ือน ทอหรือทาง

ระบายน้ํา ร้ัว กําแพง คิดตามความยาว เมตรละ 1 บาท

3.) คาธรรมเนียมและใบอนุญาต

3.1 คาใบอนุญาตตางๆ

3.2 คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร)


