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เพ่ือปรับปรุงคู่มือการให้บริการให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม   
    อาคารพ.ศ. 2522 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  () 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  () 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลเมืองลพบุรี ส าเนา  
      คู่มือประซาชน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่
วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ 
ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา 
และเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้รับขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าทีด่ าเนินการ
ตรวจสอบการใช้กฎหมายว่า
ด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
ควบคุมอาคาร, เทศบัญญัติ, 
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

32 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
พิจารณาแบบแปลนและ 
พิจารณาออกใบอนุญาต 

 (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 

10 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

 

     
 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชนพร้อม
รับรองส าเนา 

- 0  1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

      15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขอ 
อนุญาตก่อสร้าง 
อาคาร (แบบ 
ข. 1) 

- 1  0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด 
เท่าต้นฉบับทุก 
หน้า พร้อม 
เจ้าของที่ดินลง 
นามรับรอง 
ส าเนา ทุกหน้า 
กรณีผู้ขอ 
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน 
ให้ก่อสร้าง 
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบ
กิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อ านาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

5) บัตรประจ าตัว
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

     

6) หนังสือยินยอม 
ให้ชิดเขตที่ดิน 
ต่างเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง 
อาคารชิดเขต 
ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) หนังสือรับรอง 
ของสถาปนิก 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบ 
วิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม (กรณีท่ี 
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภท 
วิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 

8) ของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็น 
อาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ 
แบบแปลน ที่มี 
ลายมือชื่อพร้อม 
กับเขียนชื่อตัว 
บรรจง และ 
คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถาปนิก 
และวิศวกร 
ผู้ออกแบบ ตาม 
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 

10) รายการค านวณ 
โครงสร้าง แผ่น 
ปกระบุชื่อ 
เจ้าของอาคาร 
ชื่ออาคาร 
สถานที่ก่อสร้าง 
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้ 
ค านวณพร้อมลง 
นามทุกแผ่น 
(กรณีอาคาร 
สาธารณะ 
อาคารพิเศษ 
อาคารที่ก่อสร้าง 
ด้วยวัสดุถาวร 
และทนไฟเป็น 
ส่วนใหญ่) กรณี 
อาคารบาง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ประเภทที่ตั้งอยู่ 
ในบริเวณที่ต้องมี 
การค านวณให้ 
อาคารสามารถ 
รับ 
แรงสั่นสะเทือน 
จากแผ่นดินไหว 
ได้ ตาม 
กฎกระทรวง 
ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความ 
ต้านทาน ความ 
คงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินที่ 
รองรับอาคารใน 
การต้านทาน 
แรงสั่นสะเทือน 
ของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2540 ต้อง 
แสดง 
รายละเอียดการ 
ค านวณ การ 
ออกแบบ 
โครงสร้าง 

     

11) กรณีใช้หน่วยแรง 
เกินกว่าค่าที่ 
ก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับ 
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่า fc > 
65 ksc. หรือ ค่า 
fc' > 173.3 ksc. 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ให้แนบเอกสาร 
แสดงผลการ 
ทดสอบความ 
มั่นคงแข็งแรง 
ของวัสดุที่รับรอง 
โดยสถาบันที ่
เชื่อถือได้ วิศวกร 
ผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 

     

12) กรณีอาคารที่เข้า 
ข่ายตาม 
กฎกระทรวงฉบับ 
ที่ 48 พ.ศ.2540 
ต้องมีระยะของ 
คอนกรีตที่หุ้ม 
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้ม 
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 
ที่ก าหนดใน 
กฎกระทรวง หรือ 
มีเอกสารรับรอง 
อัตราการทนไฟ 
จากสถาบันที่ 
เชื่อถือได้ 
ประกอบการขอ 
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

13) หนังสือยินยอม 
เป็นผู้ควบคุมงาน 
ของสถาปนิกผู้ 
ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคมุ (กรณี 
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม 
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอม 
เป็นผู้ควบคุมงาน 
ของวิศวกรผู้ 
ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ 
ต้องมีวิศวกร 
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ 
และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ 
รายการค านวณ 
งานระบบของ 
อาคาร ตาม 
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

16) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ 
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ 
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมและวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ 
ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ 
บ าบัดน้ าเสียและ 
การระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ 
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) หนังสือรับรอง 
ของผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็นอาคาสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

22) หนังสือรับรองว่า 
จะรับผิดชอบ 
ความเสียหาย 
ข้างเคียง 

- 1 0 ฉบับ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 
        ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาต 20 บาท 
        หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนก่อสร้างตามลักษณะอาคารและพ้ืนที่ 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ - 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1)     ค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบ ข. 1) 
 2)     หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง 
 3)     ใบมอบอ านาจ 
 4)     หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน 
 5)     หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
 6)     หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
 7)     หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด  () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงาท้องถิ่นไม่อาจ 
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว 
คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้รับขยายเวลาไว้แล้วนั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ดัดแปลง 
อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จดัท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
ควบคุมอาคาร, เทศบัญญัติ
และกฎหมายอ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

32 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต(อ.
1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 

10 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 
 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  
(แบบ ข.1) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับอนุญาตหรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

4) กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจ ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจ ติดอากรแสตมป์  

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

5) บตัรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มีอ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคลผู้รบัมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติ 
บคุคล) 
 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

6) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขต
ที่ดินต่างเจ้าของ 
(กรณีกอ่สร้างอาคารชิดเขต 
ทีดิ่น) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) หนงัสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี 
ลกัษณะขนาดอยู่ใน
ประเภท 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

8) หนงัสือรับรองของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมลีักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม ) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

9) แผนผังบริเวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบ
แปลน ที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และ
คุณวุฒิ 
ที่อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตาม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

10) รายการค านวณโครงสร้าง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร 
สถานทีก่่อสร้างชื่อ คุณวุฒิ 
ทีอ่ยู่ของวิศวกรผู้ค านวณ 
พร้อมลงนามทกุแผ่น 
(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษอาคารที่ 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

 
 



 

 

16 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร 
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับแรงสัน
สะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวงก าหนดการ
รับน้ าหนกัความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินทีร่องรับอาคารใน
การต้านทานสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียดการค านวณ 
การออกแบบโครงสร้าง 

     

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 
พ.ศ. 2527เช่นใช้ค่า fc >65 
ksc. หรือ ค่า 
fc’ > 173.3 ksc.ให้แนบ
เอกสาร แสดงผลการทดสอบ
ความ มันคงแข็งแรง ของวัสดุ
ทีร่ับรองโดยสถาบนัที่เชื่อถือ
ได้ วิศวกร ผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต  

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน 

12) กรณีอาคารทีเ่ข้าข่ายตาม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมรีะยะของ 
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไมน่้อยกว่าที่
ก าหนดใน 
กฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟ 
จากสถาบนั ทีเ่ชื่อถือได้ 
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และ
ควบคุม
งาน 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

13) หนงัสือยินยอม เป็นผู้ควบ 
คุมงาน ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการก่อสร้างพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี 
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

14) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม 
งานของวิศวกรผู้ 
ควบคมุการก่อสร้างพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ (กรณีอาคารที่ 
ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 
และควบคุม 
งาน) 

15) แบบแปลนและ รายการ
ค านวณ งานระบบของ 
อาคาร ตาม กฎกระทรวง 
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่น 
เพ่ิมเติม
ส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่น 
เพ่ิมเติม
ส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

17) 
 

หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม ของ วิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่้อง
ยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุ และ วิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบ ป้องกัน
เพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่้อง
ยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 

20) หนงัสือรับรอง 
ของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม ควบคมุของ 
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบ 
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต่้อง
ยื่น 
เพ่ิมเติมส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่น 
เพ่ิมเติม
ส าหรับ 
กรณีเป็น
อาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาด 
ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม  ออกใบอนุญาต 10 บาท 
 หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนดัดแปลงอาคารตามลักษณะอาคารและพ้ืนที่ 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) ค าขออนุญาตก่อ สร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
 2) ใบมอบอ านาจ 
 3) หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
 4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
 5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
 6) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา29 (แบบ น.4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขที ่555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ผู้ใดจะรื้อถอนอาคารที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า ๒ เมตร ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่น ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย
เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน      
2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็น แต่ละคราวให้ผู้ขอรับ
ใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีร่บัผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตรื้อถอน 
อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบเอกสารเบื้องต้น 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
ด าเนินการตรวจสอบการ   
ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จดัท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขป ตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง เช่น ประกาศ 
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ  

32 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต    
(อ. 1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร 
(น. 1) 

10 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 
     ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 1 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติ
บุคคล 

 

  
 15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาต      
รื้อถอนอาคาร 
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

2) หนังสือรับรองของ        
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
ผู้ออกแบบ ขั้นตอน 
วิธีการ และสิ่งป้องกัน
วัสดุร่วงหล่นในการ     
รื้อถอนอาคาร (กรณีท่ี
เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ในประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด 
เท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของที่ดินลง 
นามรับรองส าเนา     
ทุกหน้า กรณีผู้ขอ 
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน 
ให้รื้อถอนอาคารในที่ดิน 
 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

4) ใบอนุญาตให้ใช้ 
ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาต ฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือ 
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ 
ประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย)พร้อม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดิน 
แนบท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชุด เ อ ก ส า ร ใ น
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

5) กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจ ต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจ ติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับ       
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด เ อ ก ส า ร ใ น
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) บัตรประจ าตัว 
ประชาชน และ 
ส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มี 
อ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจ 
เจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น
นิติบุคคล) 

- 1 0 ชุด เ อ ก ส า ร ใ น
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

7) กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจ ต้องมีหนังสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 30 
บาทพร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอ านาจบัตร
ประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียน 
ของผู้มีอ านาจลง 
นามแทนนิติบุคคลผู้รับ
มอบอ านาจเจ้าของ 
อาคาร (กรณีเจ้าของ
อาคารเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เ อ ก ส า ร ใ น
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

8) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) หนังสือรับรอง 
ของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

10) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ 
แบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว 
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถาปนิกและวิศวกร 
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2528) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
        ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
     หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ ( เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
  1) ค าขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร (แบบ ข. 1) 
  2) ใบมอบอ านาจ 
   3) หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง 
  4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
  5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
  6) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น. 4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขที ่555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 15 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
     1) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม ที่ มีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
     2) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ที่มีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่    
        สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
 3) อาคารส าหรับใช้เป็นหอประชุม ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
 4) อาคารส าหรับใช้เป็นส านักงาน หรือที่ท าการ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
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 5) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) 
 6) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการการศึกษา (อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ) 
 7) อาคารส าหรับใช้เป็นหอพัก (หอพักที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่) 
 8 อาคารใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารที่ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่) 
 9) อาคารส าหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ขอต่ออายุ 
ใบอนุญาต พร้อมเอกสาร 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร ด า เ นิ น ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
เบื้องต้น 

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการ
ด าเนินการ ตามใบอนุญาต
ว่าถงึขั้นตอนใดและแจ้งให้  
ผู้ต่ออายุใบอนุญาตทราบ 
(น.1)   

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

      

  ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 

- 1 0 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

- 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) รื้อถอนอาคาร 
เคลื่อนย้ายอาคาร
ดัดแปลง หรือใช้ที่จอด
รถที่กลับรถและ 
ทางเข้าออกของ 
รถเพ่ือการยื่น 
(แบบ ข. 5) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต 

2) ใบอนุญาต 
ก่อสร้าง ดัดแปลง       
รื้อถอน หรือเคลื่อนย้าย 
อาคาร แล้วแต่กรณี 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต 

3) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ

อนุญาต 

4) หนังสือแสดงความ
ยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
        ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
     หมายเหตุ – 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ (เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
  1) ค าขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร (แบบ ข. 5)  
  2) หนงัสือแสดงความยินยอมผู้ควบคมุงานตามมาตรา 29 (แบบ น. 4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทว ิ 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 39 เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตาม
แบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้า
พนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่
ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 
39 ทวิหรือนับแต่วันที่เริ่มการก่อสร้างอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการก่อสร้าง
อาคารทีไ่ด้แจ้งไว้แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่น 
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ไว้ตามมาตรา 39 ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตาม
มาตรา 39 ทวิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้ง เก็บค่าธรรมเนียม 
และออกใบรับแจ้ง 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ท้องถิน่ 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จดัท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนทีเ่กีย่วข้อง  
 

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การพิจารณา ตรวจพิจารณาแบบแปลน 30 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

5) การพิจารณา มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 5 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งก่อสร้างอาคาร 
ตามท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ก าหนด และกรอกข้อความ
ให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 

2) โฉนดทีดิ่น น.ส.3 หรือ  
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก 
หน้าพร้อมเจ้าของ 
ทีดิ่นลงนามรับรองส าเนาทุก 
หน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของทีด่ินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
ให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ใน 
ทีดิ่น 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ 
ประกอบกิจการในนิคม 
อุตสาหกรรมหรือ 
ใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออายุ
หรือใบอนุญาตให้ใช้ 
ทีดิ่นและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย)พร้อมเงื่อนไข 
และแผนผังทีด่ินแนบท้าย 
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม 
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชน ส าเนา 
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ 
เดินทางของผู้มอบและผู้รบั 
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 
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ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

5) บตัรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มีอ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคลผู้รบัมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติ 
บคุคล) 

 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 

6) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขต 
ทีดิ่นต่างเจ้าของ 
(กรณีกอ่สร้างอาคารชิดเขต 
ทีดิ่น) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งกอ่สร้าง 
อาคาร) 

7) หนงัสือรับรอง ของสถาปนิก 
ผู้ออกแบบพร้อม ส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคมุ (ระดับวุฒิสถาปนิก) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 

8) หนงัสือรับรองของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(ระดบัวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 

9) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม 
งานของวิศวกรผู้ควบคมุ 
การก่อสร้างพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร 
ควบคมุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

10) หนงัสือยินยอมเปน็ผู้
ควบคมุงานของสถาปนิกผู้ 
ควบคมุการก่อสร้างพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี 
สถาปนิกควบคุมงาน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 

11) แผนผังบริเวณแบบแปลน 
รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพร้อม 
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และ 
คุณวุฒิที่อยู่ของสถาปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตาม 
กฎกระทรวงฉบับที1่0 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 

12) รายการค านวณ โครงสร้าง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคาร ชื่ออาคาร สถานที่
ก่อสร้าง ชื่อคณุวุฒิ ทีอยู่
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อม 
ลงนามทกุ แผ่น(กรณี
อาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร 
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
กรณีอาคารบางประเภทที่
ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมี 
การค านวณให้อาคาร
สามารถรับ 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวงก าหนดการรับ 
น้ าหนกัความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินทีร่องรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้อง 
แสดงรายละเอียดการ
ค านวณการออกแบบ 
โครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 

13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า
ค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ฉบบัทีh6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ 
ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสาร แสดงผลการ 
ทดสอบความ มันคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง 
โดยสถาบันทีเ่ชื่อถือได้ 
วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม  

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 

14) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม 
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 
พ.ศ. 2540ต้องมีระยะของ 
คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม 
หรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือ 
มีเอกสารรับรอง 
อัตราการทนไฟจากสถาบัน 
ทีเ่ชื่อถือได้ประกอบการขอ 
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

15) แบบแปลนและ รายการ
ค านวณงานระบบของ 
อาคาร ตาม กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

16) หนงัสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุ ของ วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ (ระดบัวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

17) หนงัสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ ไฟฟ้า 
(ระดบัวุฒวิิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

18) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกนั
เพลิงไหม้ (ระดบัวุฒวิิศวกร) 
 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ (เอกสาร
ในส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

19) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร 
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและการระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

20) หนงัสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ ประปา 
(ระดบัวุฒวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

21) หนงัสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ ลิฟต์ 
(ระดบัวุฒวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิม่เติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูง 
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ 
(เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
 1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม  ออกใบอนุญาต 10 บาท 
 หมายเหตุ  - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) ค าขออนุญาตก่อ สร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
 2) ใบมอบอ านาจ 
 3) หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
 4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
 5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
 6) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา29 (แบบ น.4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขที ่555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน 
ท้องถิ่นตามมาตรา 39 ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่    
เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนด เพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่า ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ใน 
มาตรา39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน ๗ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าวและภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39 ทวิ หรือนับแต่
วันที่เริ่มการดัดแปลงอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการดัดแปลงอาคารที่ได้แจ้งไว้ 
แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา 39 วิ  
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ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39 ทวิ ทราบโดยเร็ว 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้ง เก็บค่าธรรมเนียม
และออกใบรับแจ้ง 
 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล
เอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขป ตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ 
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ  

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมต ิ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

     ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
 

 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งดัดแปลง
อาคาร ตามที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด และ
กรอกข้อความให้ครบถ้วน 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 

2) ใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจ้งก่อสร้างอาคาร 
เดิมที่ได้รับอนุญาต 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดดัแปลง
อาคาร 

3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ
ทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรอส าเนา 
ทุกหน้ากรณีผู้แจ้งไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง 
อาคารในที่ดนิ 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ 
ประกอบกิจการในนิคม 
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ 
หรือใบอนุญาตให้ใช้ 
ประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไข 
และแผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม) 

    เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 

5) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
ต้องมีหนังสือมอบ 
อ านาจ ติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือเดินทางของ
ผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 

6) บัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจ 
เจ้าของที่ดิน  
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) หนังสือยินยอม 
ให้ชิดเขตท่ีดินต่าง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้าง 
อาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของผู้
แจ้งดัดแปลง
อาคาร 

8) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิสถาปนิก) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

9) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

10) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกรผู้ 
ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

11) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี 
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลน ที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว 
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถาปนิกและวิศวกร 
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับ 
ที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ

ผู้ออกแบบ 

13) รายการค านวณ
โครงสร้าง แผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคาร 
ชื่ออาคารสถานที่
ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ    
ที่อยู่ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุก
แผ่น (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษ 
อาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็น 
ส่วนใหญ่) กรณีอาคาร
บางประเภทที่ตั้งอยู่ 
ในบริเวณท่ีต้องมีการ
ค านวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน 
จากแผน่ดินไหวได้  

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 

ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดการรับน้ าหนัก 
ความต้านทาน ความ 
คงทนของอาคารและ
พ้ืนดินที่รองรับอาคาร 
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 
ต้องแสดงรายละเอียด
การค านวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง 

     

14) กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับ 
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือ ค่า fc' > 173.3 
ksc. ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรอง โดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ 
วิศวกร ผู้ค านวณและผู้
ขออนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 

15) กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีต
ที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ 

- 1 0 ชุด เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 

คอนกรีตหุ้มเหล็ก      
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด   
ในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่ 
เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต 

     

16) แบบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของ 
อาคาร ตากฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

17) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ปรับอากาศ (ระดับวุฒิ 
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

18) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสารฉบับ

จริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

19) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมและ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ป้องกันเพลิงไหม้ 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

20) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
บ าบัดน้ าเสียและการ
ระบายน้ าทิ้ง 
(ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

21) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ประปา (ระดับวุฒิ
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

22) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ของ 
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ลิฟต์ (ระดับวุฒิวิศวกร) 

- 1 0 ชุด เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ 
เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ 

23) หนังสือรับรองว่าจะ
รับผิดชอบความเสียหาย 
ข้างเคียง 

- 1 0 ชุด 
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16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
        ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     ค่าธรรมเนียม การออกใบอนุญาต 10 บาท 
     หมายเหตุ การตรวจแบบแปลนตามลักษณะอาคารและพ้ืนที่ 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ (เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
  1) หนังสือแจ้งการก่อสร้างฯ มาตรา 39 ทวิ 
  2) หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง 
  3) ใบมอบอ านาจ 
  4) หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
  5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
  6) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
  7) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น. 4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม   
    อาคารพ.ศ. 2522 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตกอ่สร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลเมืองลพบุรี ส าเนา  
      คู่มือประชาชน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะรื้อถอนอาคาร ที่มีส่วนสูงเกิน 15 เมตร ซึ่งอยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่าความสูงของ 
อาคาร และอาคารที่อยู่ห่างจากอาคารอ่ืนหรือที่สาธารณะน้อยกว่า 2เมตร โดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้วเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายใน 
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วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบในภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39 ทวิ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้อง
หรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว และภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตาม
มาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการรื้อถอน
อาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตาม
มาตรา 39ทวิไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติห้องถิ่นที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ 
ทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รบัแจ้ง เก็บค่าธรรมเนียม 
และออกใบรับแจ้ง 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
เอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

3) การพิจารณา ตรวจพิจารณาแบบแปลน 2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

4) การพิจารณา พิจารณารับแจ้ง 5 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

5) การพิจารณา มีหนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้ง
ทราบ 

5 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15 วัน 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 1  1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้งรื้อ 
ถอนอาคารตามที่
เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนด 
และกรอกข้อความ
ให้ครบถ้วน 

- 1  0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อ
ถอนอาคาร) 

2) หนงัสือรองของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ 
ขั้นตอนและสิ่ง 
ป้องกันวัสดุหล่น 
ในการ รื้อถอน 
อาคาร (กรณี 
อาคารมีลักษณะ 
ขนาด อยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อถอน 
อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด 
เท่าต้นฉบับทุก 
หน้า พร้อม 
เจ้าของที่ดินลง 
นามรับรอง 
ส าเนา ทุกหน้า 
กรณีผู้ขอ 
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดินต้อง 
มีหนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน 
ให้รื้อถอนอาคาร 
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อถอน 
อาคาร) 

4) ใบอนุญาตให้ใช้ 
ที่ดินและ 
ประกอบกิจการ 
ในนิคม 
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับต่ออายุ หรือ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อถอน 
อาคาร) 

5) กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อ านาจ ติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัว
ประชาชน ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือ 
เดินทางของผู้มอบ
และผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อถอน 
อาคาร) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) บัตรประจ าตัว 
ประชาชน และ 
ส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มี 
อ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจ 
เจ้าของที่ดินที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้แจ้งรื้อถอน 
อาคาร) 

7) หนังสือรับรอง 
ของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม(ระดับวุฒิ 
วิศวกร) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 

8) หนังสือยินยอม 
เป็นผู้ควบคุมงาน 
ของวิศวกรผู้ 
ควบคุมการรื้อ 
ถอนพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ 
ต้องมีวิศวกร 
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน ที่
มีลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง 
และคุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน 
ของผู้ออกแบบ) 

10) หนังสือรับรองว่า 
จะรับผิดชอบความ
เสียหายข้างเคียง 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1)      เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
        อาคาร พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม  0  บาท  
        หมายเหตุ – 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ - 
2)     ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
3)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
1)      หนังสือแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร 
2)      ใบมอบอ านาจ 
3)      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
4)      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
5)      หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุร ี
ที่อยู่ เลขที ่555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น  และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านา จตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
    ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 15 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตร 32  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
     อาคารประเภทควบคุมการใช้ คือ อาคารดังต่อไปนี้ 
     1) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรม ที่ มีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
     2) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการพาณิชยกรรมประเภทค้าปลีก ค้าส่ง ที่มีพ้ืนที่ส าหรับประกอบกิจการตั้งแต่    
        สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
 3) อาคารส าหรับใช้เป็นหอประชุม ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
 4) อาคารส าหรับใช้เป็นส านักงาน หรือที่ท าการ ที่มีพ้ืนที่ตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป 
 5) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการอุตสาหกรรม (อาคารที่ใช้เป็นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน) 
 6) อาคารส าหรับใช้เพ่ือกิจการการศึกษา (อาคารที่ใช้เป็นสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ) 
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 7) อาคารส าหรับใช้เป็นหอพัก (หอพักที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่) 
 8 อาคารใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารที่ใช้เป็นอาคารอยู่อาศัยรวมที่มีลักษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่) 
 9) อาคารส าหรับใช้เก็บวัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอยีดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับการยื่นแจ้ง             
และเสียค่าธรรมเนียม 
 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบ นัดวันตรวจ 2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
ตรวจอาคารที่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จและพิจารณาออก
ใบรับรอง อ. 6 และแจ้งให้  
ผู้ขอมารับใบ น. 1 
   

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมต ิ

แจ้งผู้ขอ (น. 1) 
 
 

5 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

      
     ระยะเวลาด าเนินการรวม 15 วัน 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติ
บุคคล 

 



 

 

58 
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขอใบรับรองการ
ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ 
ข. 6) 

- 1 0 ชุด - 

2) ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเดิมที่ได้รับ
อนุญาต หรือใบรับแจ้ง 

- 0 1 ชุด - 

3) หนังสือแสดงความ
ยินยอมจากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครองอาคารเป็น  
ผู้ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ได้รับใบรับรองหรือได้รับ 
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้ 
อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) หนังสือรับรองของ 
ผู้ควบคุมงานรับรองว่าได้ 
ควบคุมงานเป็นไปโดย 
ถูกต้องตามที่ได้รับ
ใบอนุญาต 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ    
        ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
     ค่าธรรมเนียม 10 บาท 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ (เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
  ค าขอใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร (แบบ ข. 6)   
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม   
    อาคารพ.ศ. 2522 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลเมืองลพบุรี ส าเนา  
      คู่มือประชาชน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต ่ 
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเกทควบคุมการใช้ หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการตามมาตรา 32 เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งให้เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นทราบแล้ว และให้น ามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิ แล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม ให้น า
ความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่การเปลี่ยนการใช้อาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคาร
ประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจการหนึ่งโดยอนุโลม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์เปลี่ยน 
การใช้อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการตรวจสอบ 
เอกสารเบื้องต้น 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  

7 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

4) การลงนาม 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 
พิจารณาแบบแปลนและ 
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร (น.5) 

35 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
 
 
 
 



 

 

61 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0  1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

3) ส าเนาทะเบียน 
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขอ 
อนุญาตเปลี่ยน 
การใช้อาคาร 
(แบบ ข. 3) 

- 1  0 ชุด - 
 

2) ส าเนาหรือ 
ภาพถ่ายเอกสาร 
แสดงการเป็น 
เจ้าของอาคาร
หรือผู้ครอบครอง 
อาคาร 

- 0 1 ชุด - 
 

3) หนังสือแสดงความ
ยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร 
(กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ 
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) ใบรับรองหรือ 
ใบอนุญาต 
เปลี่ยนการใช้ 
อาคาร (เฉพาะ 
กรณีท่ีอาคารที่ 
ขออนุญาต 
เปลี่ยนการใช้ 
ได้รับใบรับรอง 
หรือได้รับ 
ใบอนุญาต 
เปลี่ยนการใช้ 
อาคารมาแล้ว) 

- 1  0 ชุด - 
 

5) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ 
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการค านวณ 
โครงสร้าง พร้อม 
ลงลายมือชื่อ เลข 
ทะเบียนของ 
วิศวกรรู้ออกแบบ 
(เฉพาะกรณีท่ี 
การเปลี่ยนแปลง 
การใช้อาคาร ท า 
ให้มีการ
เปลี่ยนแปลง 
น้ าหนักบรรทุก 
บนพ้ืนอาคาร 
มากขึ้น กว่าที่ 
ได้รับอนุญาตไว้ 
เดิม 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) หนังสือรับรอง 
ของวิศวกร 
ผู้ออกแบบและ 
ค านวณ พร้อม 
ส าเนาหรือ 
ภาพถ่าย 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็น 
อาคาร มี 
ลักษณะขนาดอยู่ 
ในประเภทเป็น 
วิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุม) 

- 1  0 ชุด - 
 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1)      เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
        อาคาร พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม  20  บาท  
        หมายเหตุ – 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ - 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1)  ค าขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.3) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม   
    อาคารพ.ศ. 2522 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลเมืองลพบุรี ส าเนา  
      คู่มือประชาชน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นก็ได้ โดยการแจ้งต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นตามมาตรา 39ทวิ เมื่อผู้แจ้งได้ด าเนินการแจ้งแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องออกใบรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงาน
ท้องถิ่นก าหนดเพ่ือเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในวันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบใน
ภายหลังว่าผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารไว้ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรา 39ทวิ ให้เจ้าพนักงาน 
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ท้องถิ่นมีอ านาจสั่งให้ผู้แจ้งมาด าเนินการ แก้ไขให้ถูกต้องหรือครบถ้วนภายใน 7วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว
และภายใน 120วันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา 39ทวิ หรือนับแต่วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายอาคารตามที่ได้แจ้ง
ไว้ ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจพบว่าการเคลื่อนย้ายอาคารที่ได้แจ้งไว้ แผนผังบริเวณ แบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนหรือรายการค านวณของอาคารที่ได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมี
หนังสือแจ้งข้อทักท้วงให้ผู้แจ้งตามมาตรา 39ทวิ ทราบโดยเร็ว 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร รับแจ้ง เก็บค่าธรรมเนียม 
และออกใบรับแจ้ง 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล 
เอกสารประกอบการแจ้ง 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ด าเนินการตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ 
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต 
ปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

4) การลงนาม 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและมี 
หนังสือแจ้งผู้ยื่นแจ้งทราบ 

35 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุร ี

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
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14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบการแจ้ง 
เคลื่อนย้าย 
อาคาร ตามที่เจ้า 
พนักงานท้องถิ่น 
ก าหนด กรอก 
ข้อความให้ 
ครบถ้วน 

- 1  0 ชุด - 
 

2) โฉนดที่ดิน น.ส.3
หรือ ส.ค.1ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรอ
ส าเนาทุกหน้ากรณี
ผู้แจ้งไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) กรณีท่ีมีการมอบ 
อ านาจ ต้องมี 
หนังสือมอบ
อ านาจติดอากร 
แสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัว
ประชาชน ส าเนา 
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนังสือ 
เดินทางของผู้ 
มอบและผู้รับ 
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด - 
 

4) หนังสือมอบ 
อ านาจเจ้าของ 
ที่ดิน (กรณีผู้ขอ 
อนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) ส าเนาบัตร
ประชาชนและ 
ส าเนาทะเบียน 
บ้านของผู้มี 
อ านาจลงนาม 
แทนนิติบุคคล 
ผู้รับมอบอ านาจ 
เจ้าของที่ดิน 
(กรณีนิติบุคคล 
เป็นเจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนังสือรับรอง 
ของสถาปนิก 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม (กรณีท่ี 
เป็นอาคารมี 
ลักษณะ ขนาด 
อยู่ในประเภท 
วิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม) 

- 1  0 ชุด - 
 

7) หนังสือรับรอง 
ของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อม 
ส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีท่ีเป็น 
อาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) แผนผังบริเวณ 
แบบแปลนและ 
รายการประกอบ 
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) รายการค านวณ 
โครงสร้าง พร้อม 
ลงลายมือชื่อ เลข 
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ 

- 1  0 ชุด - 
 

10) หนังสือแสดง 
ความยินยอม 
ของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4) 
(กรณทีี่เป็น 
อาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) หนังสือแสดง 
ความยินยอม 
ของผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 4)  
(กรณีท่ีเป็นอาคาร
มีลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม 
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

12) หนังสือรับรองว่า 
จะรับผิดชอบ 
ความเสียหาย 
ข้างเคียง 

- 1 0 ฉบับ - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1)      เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
        อาคาร พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม  10  บาท  
        หมายเหตุ – 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ - 
2)     ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
3)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
1)      ใบแจ้งการเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
2)      ใบมอบอ านาจ 
3)      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
4)      หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
5)      หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา 29 (แบบ น.4) 
6)      หนังสือรับรองว่าจะรับผิดชอบความเสียหายข้างเคียง 
  



 

 

 71 
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงาน
บริการทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิน่ 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะเคลื่อนย้ายอาคารต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 
วันนับแต่วันทีไ่ด้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นทีเ่จ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่ง 
ไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมี
หนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสินก าหนดเวลาหรือตามที่
ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จดัท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนทีเ่กี่ยวข้อง  

7 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 

30 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

5) การพิจารณา แจ้งใหผู้้ขอมารับใบอนุญาต 
ก่อสร้างอาคาร 

5 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

  
 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขออนุญาตเคลื่อนย้าย 
อาคาร (แบบ ข. 2  

- 1 0 ชุด  

2) โฉนดทีดิ่น น.ส.3 หรือ  
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก 
หน้าพร้อมเจ้าของ 
ทีดิ่นลงนามรับรองส าเนาทุก 
หน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของทีด่ินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดิน 
ให้เคลื่อนย้ายอาคารไปไว้ใน 
ทีดิ่น 

- 1 0 ชุด  

3) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจติด
อากรแสตมป์ 30 บาท 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชน ส าเนา 
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ 
เดินทางของผู้มอบและผู้รับ 
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด  

4) หนงัสือมอบอ านาจเจ้าของ 
ทีดิ่น (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด  

5) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

6) หนงัสือของสถาปนิก 
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี 
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท 
วิชาชีพสถาปัตยกรรม 
ควบคมุ ) 

- 1 0 ชุด  

7) หนังสือรับรองของวิศวกร 
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม ) 

- 1 0 ชุด  

8) 
 
 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลน
และรายการประกอบแบบ
แปลนรายการประกอบแบบ
แปลน ที่มีลายมือชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2538) 

- 1 0 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) รายการค านวณโครงสร้าง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคารสถานที่ 
ก่อสร้างชื่อคณุวุฒิที่อยู่ของ 
วิศวกรผู้ค านวณพร้อม 
ลงนามทกุแผ่น (กรณี 
อาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารทีก่่อสร้าง 
ด้วยวัสดุถาวร 
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่
กรณีอาคารบางประเภทที่
ตั้งอยู่ 
ในบริเวณท่ีต้องมีการ
ค านวณให้อาคารสามารถ 
รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม 
กฎกระทรวงก าหนดการรับ 
น้ าหนักความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร 
และพ้ืนดินทีร่องรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียดการ 
ค านวณ การออกแบบ
โครงสร้างให้สามารถรับ 

 1 0 ชุด  

10) หนงัสือแสดงความยินยอม 
ของผู้ควบคมุงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิก 
ควบคมุ (กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

11) หนงัสือแสดงความยินยอม 
ของผู้ควบคมุงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ 
ก่อสร้างพร้อมส าเนา 
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด  

12) กรณใีช้หน่วยแรง 
เกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎ 
กระทรวงฉบับที ่6 พ.ศ.
2537 เช่น ใช้ค่า fc > 
65ksc.หรือ ค่าfc ' > 173.3 
ksc. ให้แนบ 
เอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมัน่คงแข็งแรงของวัสดุ
ทีร่ับรองโดยสถาบันทีเ่ชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด  

13) กรณีอาคารทีเ่ข้า 
ข่ายตามกฎกระทรวงฉบับ 
ที ่48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่ใหหุ้้ม
เหล็กไมน่้อยกว่าที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบนัทีเ่ชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด  

 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม  ออกใบอนุญาต 10 บาท 
 หมายเหตุ  - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) ค าขออนุญาตก่อ สร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
 2) ใบมอบอ านาจ 
 3) หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
 4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
 5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
 6) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา29 (แบบ น.4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งขุดดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขที่ 555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งขุดดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งขุดดิน  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ผู้ใดท าการขุดดินที่มีพ้ืนที่ปากบ่อตั้งแต่ 4 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องแจ้งขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น    
ผู้ใดท าการขุดดินที่มีพ้ืนที่ปากบ่อน้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร หรือลึกน้อยกว่า 2 เมตร ต้องเว้นจากทางสาธารณะ
หรือที่ดินข้างเคียง ไม่ต่ ากว่า 2 เท่าของความลึกจากระดับดินเดิม ผู้ใดท าการชุดดินที่มีพ้ืนที่ปากบ่อตั้งแต่ 1,600 
ตารางเมตรจนถึง 5,000 ตารางเมตร หรือลึกตั้งแต่ 2 เมตร จนถึง 5 เมตร ต้องเว้นจากทางสาธารณะหรือที่ดิน
ข้างเคียงไม่ต่ ากว่า 2 เท่าของความลึกจากระดับดินเดิม และต้องมีวิศวกรสามัญควบคุม ผู้ใดท าการขุดดินที่มีพ้ืนที่
ปากบ่อถ้าพ้ืนที่ปากบ่อมากกว่า 5,000 ตารางเมตร หรือลึกมากกว่า 5 เมตร ต้องเว้นจากทางสาธารณะหรือ   
ที่ดินข้างเคียงไม่ต่ ากว่า 2 เท่าของความลึกจากระดับดินเดิม และต้องมีวุฒิวิศวกรควบคุม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการขุด
ดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 
 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 
 

4 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้   
ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง  
 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

      

  ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี 
ประสงค์จะด าเนินการ
ขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต 
ที่ดินและที่ดิน 
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1            
ขนาดเท่าต้นฉบับ      
ทุกหน้า พร้อม 
เจ้าของที่ดินลง 
นามรับรอง 
ส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน 

5) หนังสือมอบ 
อ านาจกรณีให้ 
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง 
การขุดดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน 
กรณีท่ีดินบุคคล 
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการค านวณ 
(วิศวกรผู้ออกแบบและ 
ค านวณ การขุดดินที่มี
ความลึกจากระดับพ้ืนดิน 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 เกิน 3 เมตร หรือ 
พ้ืนที่ปากบ่อดิน 
เกิน 10,000 ตารางเมตร            
ต้องเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม 
โยธาไม่ต่ ากว่า 
ระดับสามัญวิศวกร   
กรณีการขุดดินที่มี   
ความลึกเกินสูง 20 เมตร 
วิศวกรผู้ออกแบบและ 
ค านวณต้องเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรม 
โยธาระดับวุฒิวิศวกร) 
 

     

8) รายละเอียดการ 
ติดตั้งอุปกรณ ์
ส าหรับวัดการ 
เคลื่อนตัวของดิน 
 

- 1 0 ชุด กรณีการขุด
ดินลึกเกิน 
20 เมตร 

9) ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการขุดดินลึกเกิน   
3 เมตรหรือมีพ้ืนที่ปาก 
บ่อดินเกิน10,000 
ตารางเมตร 
 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 

หรือมีความลึกหรือ      
มีพ้ืนที่ตามท่ี           
เจ้าพนักงานท้องถิ่น 
ประกาศก าหนด 
ผู้ควบคุมงาน 
ต้องเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

     

 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) พื้นที่ของปากบ่อน้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
      หมายเหตุ - 
  1) พื้นที่ของปากบ่อตั้งแต่ 1,600 ตารางเมตร จนถึง 5,000 ตารางเมตร  
      ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
      หมายเหตุ - 
  1) พื้นที่ของปากบ่อมากกว่า 5,000 ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
      หมายเหตุ (ต่อ 1,600 ตารางเมตร เศษที่ต่ ากว่า 1,600 ตารางเมตร คิดเป็น 300 บาท) 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ (เลขท่ี1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
   ใบแจ้งการขุดดิน (ขด. 1) 
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คู่มือส าหรับประชาชน: การแจ้งถมดิน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขที ่555 ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน: การแจ้งถมดิน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
 บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: รับแจ้ง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 
6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป 
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543  
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย/ข้อก าหนด ฯลฯ 7 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การแจ้งถมดิน  
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1. สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
     ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
     ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
      ผู้ใดจะท าการถมดินที่มีพ้ืนที่ของเนินดินตั้งแต่ 400 ตารางเมตร ขึ้นไป ต้องแจ้งขออนุญาต ต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น ผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินชิดเขตท่ีดินแปลงข้างเคียง และมีความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตรของระดับ
ถนน ค.ศ.ล. หรือถนนลาดยาง หรือถนนทางหลวง หรือค่าระดับอ้างอิงที่เทศบาลเมืองลพบุรีก าหนด (กรณี    
ถนนลูกรัง) จะต้องมีหนังสือยินยอมให้ถมดินชิดเขตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในที่ดินแปลงข้างเคียงและต้องท า
ก าแพงดินพร้อมกันยื่นแบบขออนุญาตก่อสร้างก าแพงกันดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่ท าก าแพงกันดิน 
จะต้องเว้นระยะ เท่ากับความสูงของเนินดินที่จะถมดิน เพ่ือให้มีการระบายน้ าเพียงพอที่จะไม่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอ่ืนผู้ใดประสงค์จะท าการถมดินที่มีความสูงเกิน 50 เซนติเมตร 
ของระดับถนน ค.ศ.ล. หรือถนนลาดยาง หรือถนนทางหลวง หรือค่าระดับอ้างอิงที่เทศบาลเมืองลพบุรีก าหนด 
(กรณีถนนลูกรัง) ส่วนฐานของเนินดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอ่ืนหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อย
กว่าความสูงของเนินดินที่จะถมนับจากระดับดินเดิม 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบัผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ผู้แจ้งยื่นเอกสารแจ้งการถม
ดิน ตามท่ีก าหนดให้เจ้า
พนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบข้อมูล 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบและ
พิจารณา (กรณีถูกต้อง) 

4 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การลงนาม/ 
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิน่ 
ออกใบรับแจ้ง และแจ้งให้   
ผู้แจ้งมารับใบรับแจ้ง  

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

      

  ระยะเวลาด าเนินการรวม 7 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
     ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
  15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

- 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

3) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 

- 0 1 ฉบับ (ของผู้แจ้ง) 

4) บัตรประจ าตัวประชาชน 
 
 
 
 

- 0 1 ฉบับ ของผู้จัดการหรือ
ผู้แทนนิติบุคคล    
ผู้แจ้ง (กรณีท่ีนิติ   
บุคคลเป็นผู้แจ้ง) 
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 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แผนผังบริเวณท่ี 
ประสงค์จะด าเนินการ
ถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

2) แผนผังแสดงเขต 
ที่ดินและท่ีดิน 
บริเวณข้างเคียง 

- 1 0 ชุด - 

3) แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

4) โฉนดที่ดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1            
ขนาดเท่าต้นฉบับ      
ทุกหน้า พร้อม 
เจ้าของที่ดินลง 
นามรับรอง 
ส าเนาทุกหน้า 

- 0 1 ชุด กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดิน
ต้องมีหนังสือ
ยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน 

5) หนังสือมอบ 
อ านาจกรณีให้ 
บุคคลอื่นยื่นแจ้ง 
การถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

6) หนังสือยินยอม 
ของเจ้าของที่ดิน 
กรณีท่ีดินบุคคล 
อ่ืน 

- 1 0 ชุด - 

7) รายการค านวณ 
(กรณีการถมดินที่มีพ้ืนที่
ของเนินดินติดต่อเป็น   
ผืนเดียวกัน เกิน 2,000 
ตารางเมตร 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 และมีความสูงของเนิน 
ดินตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป 
วิศวกรผู้ออกแบบและ 
ค านวณต้องเป็นผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตให้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา   
ไม่ต่ ากว่าระดับสามัญ 
วิศวกร กรณีพ้ืนที่เกิน 
2,000 ตารางเมตรและ 
มีความสูงของเนินดิน
เกิน 5 เมตร วิศวกร 
ผู้ออกแบบและ 
ค านวณต้องเป็น 
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ 
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา 
ระดับวุฒิวิศวกร) 

     

8) ชื่อผู้ควบคุมงาน 
(กรณีการถมดิน 
ที่มีพ้ืนที่ของเนิน 
ดินติดต่อเป็นผืน 
เดียวกันเกิน 2,000 
ตารางเมตร และมี 
ความสูงของเนิน 
ดินตั้งแต่ 2 เมตร 
ขึ้นไป ต้องเป็นผู้ 
ได้รับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 
สาขาวิศวกรรมโยธา) 

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) 
ชื่อและท่ีอยู่ของ         
ผู้แจ้งการถมดิน 

- 1 0 ชุด - 

10) 
หนังสือยินยอม 
การถมดินชิดเขต 

- 1 0 ฉบับ - 

11) แบบก าแพงกันดิน - 1 0 ฉบับ - 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
  1) พื้นที่ของเนินดินน้อยกว่า 400 ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียม 100 บาท 
      หมายเหตุ - 
  1) พื้นที่ของเนินดินตั้งแต่ 400 ตารางเมตร จนถึง 1,600 ตารางเมตร  
      ค่าธรรมเนียม 200 บาท 
      หมายเหตุ - 
  1) พื้นที่ของเนินดินมากกว่า 1,600 ตารางเมตร และเศษท่ีต่ ากว่า 1,600 ตารางเมตร 
      ค่าธรรมเนียม 300 บาท 
      หมายเหตุ - 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
  1) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
  2) ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร. 036-411047 
  3) ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
         หมายเหตุ (เลขที1่ ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300/ สายด่วน 1111/ www.1111.go.th/     
         ตู้ปณ. 1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
   ใบแจ้งการถมดิน (ถด. 1) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
   1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 กฎกระทรวง 
    ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม   
    อาคารพ.ศ. 2522 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 15 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  0 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  0 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  0 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลเมืองลพบุรี ส าเนา  
      คู่มือประชาชน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้แจ้งชื่อไว้ หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็น           
ผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
ระงับการด าเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะได้มีหนังสือแจ้งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
พร้อมเอกสาร 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร ด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

3) การพิจารณา ตรวจสอบการด าเนินการตาม
ใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอนใด 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

4) การพิจารณา แจ้งให้ผู้ยื่นความประสงค์ 
เปลี่ยนผู้ควบคุม งาทราบ 
(น.1) 

10 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  15 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0  1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 



 

 

90 
 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ส าเนาหนังสือที่ได้
แจ้งให้ผู้ควบคุม
งานคนเดิมทราบ
ว่า ได้บอกเลิกมิให้
เป็นผู้ควบคุมงาน
แล้ว พร้อม
หลักฐานแสดงการ
รับทราบ ของผู้
ควบคุมงานคนเดิม 
(แบบ น. 5) 

- 1  0 ชุด - 

2) หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ ตาม
มาตรา 30 วรรค
สอง (แบบ น.8) 
วรรคสอง  
(แบบ น. 8) 

- 1 0 ชุด - 

3) ส าเนาใบอนุญาต 
ก่อสร้างดัดแปลง 
รื้อถอน หรือ
เคลื่อนย้าย
อาคาร แล้วแต่ 
กรณี 

- 0 1 ชุด - 

4) ส าเนาหนังสือ 
แจ้งการบอกเลิก
ผู้ควบคุมงาน 
(แบบ น. 7) 

- 0 1 ชุด (กรณีผู้ควบคุม
งานคนเดิมได้แจ้ง
บอกเลิกการ
เป็นบอกเลิก
การเป็นผู้
ควบคุม งานไว้
แล้ว และผู้
ได้รับ 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

      ใบอนุญาตหรือ
ใบรับแจ้ง
ประสงค์จะแจ้ง
ชื่อผู้ควบคุมงาน
คนใหมใ่ห้เจ้า
พนักงานท้องถิ่น
ทราบ) 

5) หนังสือแสดง 
ความยินยอม 
ของผู้ควบคุมงาน 
คนใหม่ ตาม 
มาตรา 30 วรรค 
สอง (แบบ น.8 

- 1 1 ชุด - 

6) ส าเนาใบอนุญาต 
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร 
แล้วแต่กรณี 

- 1 1 ชุด - 

7) กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจ้งเป็น
บุคคลธรรมดา
ส าเนาบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้าน 
กรณีผู้ได้รับ 
ใบอนุญาตหรือ 
ใบรับแจ้งเป็นนิติ 
บุคคล ส าเนา 
หนังสือรับรอง 
การจดทะเบียน 
นิติบุคคล (เดือน 
6 ออกไม่เกิน) 
พร้อมส าเนาบัตร 

- 1 1 ชุด - 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

 ประชาชนและ 
ทะเบียนบ้านของ 
ผู้มีอ านาจลง 
นามแทนนิติ 
บุคคล 

     

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1)      เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม 
        อาคาร พ.ศ. 2522 
        ค่าธรรมเนียม  0  บาท  
        หมายเหตุ – 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ - 
2)     ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
3)     ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1)  หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงาน (แบบ 5) 
 2)  หนังสือแจ้งบอกเลิกผู้ควบคุมงานพร้อมกับการส่งมอบ (แบบ น. 7) 
 3)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานใหม่ (แบบ น.8) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ  
และทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอ่ืนตามมาตรา 34 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถเพ่ือการอ่ืน
ตามมาตรา 34 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522  
 กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ทีÉดินจอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้า-ออก
ของรถเพ่ือการอ่ืนตามมาตรา 34 เทศบาลเมืองเมืองลพบุรี 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพ้ืนที่หรือสิ่งที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ ที่กลับรถและ 
ทางเข้าออกของรถตามที่ระบุไว้ในมาตรา 8 ( ดัดแปลง หรือใช้หรือยินยอมให้ 9) บุคคลอ่ืนดัดแปลงหรือใช้ที่
จอดรถท่ีกลับรถและทางเข้าออกของรถนั้นเพ่ือการอื่น ทังนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  เวน้แต่จะได้รับ 
ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ข้อห้ามตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเป็นภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์นั้น 
โดยตรงตราบที่อาคารนั้นยังมีอยู่ทั้งนี้ไม่ว่า จะ มีการโอน ที่จอดรถท่ีกลับรถ และทางเข้าออก ของรถ นั้นต่อ 
ไปยังบุคคลอ่ืน หรือไม่ก็ตาม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตดัดแปลง 
พร้อมเอกสาร  

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่ตรวจด าเนินการ
ตรวจสอบ เอกสารเบื้องต้น 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าที่ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินตาม 
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง 
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง 
จัดท าผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
ควบคุมอาคาร, เทศบัญญัติ
และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 

32 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

4) การลงนาม เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 

10 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 
 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 
 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 

- 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
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 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขออนุญาตดัดแปลง หรือ
ใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และ 
ทางเข้าออกของรถ เพ่ือการ
อ่ืน (แบบ ข. 4) 

- 1 0 ชุด  

2) โฉนดที่ดิน น.ส. 3 หรือ ส.ค.
1 ขนาดเท่า ต้นฉบับทุก 
หน้า พร้อมเจ้าของ ที่ดินลง
นาม รับรองส าเนาทุก หน้า 

- 1 0 ชุด  

3) หนังสือยินยอม ของเจ้าของ
ที่ดิน ที่ให้ใช้เป็นที่จอดรถ
(กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่ 
เจ้าของที่ดิน 

- 1 0 ชุด  

4) 
 
 

หนังสือมอบอ านาจเจ้าของ 
ที่ดิน (กรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด  

5) ส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนและทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลงนามแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน(กรณีนิติบุคคล
เป็นเจ้าของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด  

6) หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
ควบคุมของผู้ออกแบบ และ
ค านวณ (กรณีเป็นสิ่งทีสร้าง
ขึ้นเป็นอาคารเพ่ือใช้เป็นที่
จอดรถ) 

- 1 0 ชุด  

7) หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม ควบคุมของ 
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม 
(กรณีท่ีเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเป็น 
อาคารเพ่ือใช้เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) หนังสือแสดงความยินยอม 
ของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 
4) (กรณีท่ีเป็น อาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ชุด  

9) หนังสือแสดงความยินยอม 
ของผู้ควบคุมงาน (แบบ น. 
4) (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน 
ประเภทวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรมควบคุม ) 

- 1 0 ชุด  

10) แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
และ รายการประกอบ แบบ
แปลน 

- 1 0 ชุด  

11) รายการค านวณ โครงสร้าง 
พร้อม ลงลายมือชื่อเลข 
ทะเบียนของวิศวกร 
ผู้ออกแบบ (กรณีท่ีเป็นสิ่งที่
สร้างข้ึนเป็นอาคารเพ่ือใช้
เป็นที่จอดรถ) 

- 1 0 ชุด  

12) ส าเนาใบอนุญาต ก่อสร้าง
อาคาร หรือดัดแปลง 

อาคาร หรือเคลื่อนย้าย 
อาคาร หรือ เปลี่ยนการใช้ 

อาคาร 

- 1 0 ชุด  

13) หนังสือรับรองว่าจะ
รับผิดชอบความเสียหาย 
ข้างเคียง 

- 1 0 ชุด  
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16. ค่าธรรมเนียม 
 1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม  ออกใบอนุญาต 10 บาท 
 หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) ค าขออนุญาตก่อ สร้างอาคาร (แบบ ข.1) 
 2) ใบมอบอ านาจ 
 3) หนังสือตกลงก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน 
 4) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาสถาปัตยกรรมควบคุม 
 5) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาวิศวกรรมควบคุม 
 6) หนังสือแสดงความยินยอมผู้ควบคุมงานตามมาตรา29 (แบบ น.4) 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ระยะท่ี 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  
 1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม
 เกี่ยวกบั การประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
  2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แกไขเพ่ิมเติมและประกาศท่ีออกตาม
 กฎกระทรวง ดังกลาว  
 3) กฎกระทรวงระบบไฟฟาและระบบปองกันอันตรายจากฟาผาของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน 
 พ.ศ. 2556  
 4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกลาว  
 5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2  
 สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
 6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิด 
 ตามกฎหมายแก่ผู้ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3  
 พ.ศ. 2557  
 7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ไม่มี 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด () 
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10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน   การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
(ระยะที่ ๑ : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ๑. ผูใดประสงคจะประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามันประเภทก, ข, ค ลักษณะที่สองและ จ  ลักษณะที่
สองตองยื่นขออนุญาตและตองไดรับใบอนุญาตกอนจึงเก็บน้ ามันไดซึ่ง – สถานีบริการน้ ามันประเภท ก 
หมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ติดเขตทาง หลวงหรือถนน
สาธารณะดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนไมนอยกวา๑๒ เมตร
หรือติดเขตถนนสวนบุคคลดานที่ใชเปนทางเขา และทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนน      
ไมนอยกวา ๑๐ เมตรและเก็บน้ ามันไวในถังเก็บน้ ามันใตพ้ืนดิน – สถานีบริการน้ ามันประเภท ข หมายถึง
สถานีบริการน้ ามันที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกซึ่งตั้งอยูในพ้ืนที่ที่ติดเขต ถนนสาธารณะดานที่ใชเปน  
ทางเขาและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา ๑๒เ มตรหรือติดเขต ถนนสวน
บุคคลดานที่ใชเปนทางเขาและทางออกส าหรับยานพาหนะที่มีความกวางของถนนนอยกวา ๑๐ เมตรและเก็บ 
น้ ามันไวในถังเก็บน้ ามันใตพ้ืนดิน – สถานีบริการน้ ามันประเภท ค ลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ ามัน 
ที่ใหบริการแกยานพาหนะทางบกที่เก็บน้ ามันที่ มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไปไวในถังเก็บน้ ามันเหนือ
พ้ืนดินและจะเก็บน้ ามันที่มีปริมาณไมเกิน ๕,๐๐๐ ลิตรไวในถัง 3/10 เก็บน้ ามันใตพ้ืนดินอีกดวยก็ได การเก็บ
น้ ามันไวในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินใหเก็บไดเฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปานกลาง หรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น – 
สถานีบริการน้ ามันประเภท จ ลักษณะที่สองหมายถึงสถานีบริการน้ ามันที่เก็บน้ ามันที่มีปริมาณเกิน ๑๐,๐๐๐
ลิตรขึ้นไป ไวในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินถังเก็บน้ ามันใตพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กเพ่ือให
บริการแกเรือการ เก็บน้ ามันไวในถังเก็บน้ ามันเหนือพ้ืนดินหรือถังเก็บน้ ามันที่ติดตั้งภายในโปะเหล็กใหเก็บได
เฉพาะน้ ามันชนิดไวไฟปาน กลางหรือชนิดไวไฟนอยเทานั้น  
 ๒. ตองไมขัดตอกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชนกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคารกฎหมายวาดวยการผังเมือง
กฎหมายวาดวยการสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติเปนตน  
 ๓. แผนผังบริเวณแบบกอสรางและรายการค านวณตองมีลักษณะเปนไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๕๒  
 หมายเหตุ :  ๑. หากเห็นวาค าขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมได
ในขณะนั้นผูรับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน
พรอมก าหนดระยะเวลาใหผูยื่นค าขอด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นค าขอไมด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมได
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูรับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
  ๒. พนักงานเจาหน้าที่จะยังไมพิจารณาค าขอและยังไมนับระยะเวลาด าเนินงานจนกวาผูยื่น
ค าขอจะด าเนินการแกไขค า ขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  
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  ๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับค าขอไดตรวจสอบค าขอ
และรายการเอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคมูือประชาชน  
  ๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแตวันที่พิจารณา         
แลวเสร็จทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซอง        
จาหนาถึงตัวทานเองใหชัดเจนพรอม ติดแสตมปส าหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย
ไทยจ ากัดก าหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับค าขอและ 
ตรวจสอบความถูกตองของ 
ค าขอและความครบถวน 
ของเอกสารตามรายการ 
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
และสงเรื่องใหส านักความ 
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ - 
เอกสารหลักฐานประกอบ 
ค าขอ - ตรวจสอบสถานที่
เบื้องตน -แผนผังโดยสังเขป 
-แผนผังบริเวณ -แบบกอ     
สรางระบบความ ปลอดภัย
ระบบควบคุม มลพิษ
ระบบทอน้ ามันระบบทอดับ
เพลิงระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ
แยกน้ าปนเปอนน้ ามันระบบ
อุปกรณนิรภัย -แบบระบบ
ไฟฟาระบบ ปองกัน
อันตรายจากฟาผา - สิ่งปลูก
สรางอ่ืนแลวแต กรณี 
- รายการค านวณความ 
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่ 
เกี่ยวของ 

42 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การลงนาม ลงนามในหนังสือ 
แจงผลการพิจารณา 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) ส าเนาทะเบียนบาน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
 

 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขอรับ ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๑) 

- 1 0 ชุด (ผูมีอ านาจ 
ลงนาม) 

2) หนังสือมอบอ านาจ (ถามี) 
พรอมส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนของผูมอบอ านาจ
และ ผูรับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปด 
อากรแสตมป
ตามประมวล
รัษฎากร/ 
รับรองส าเนา 
ถูกตอง
เฉพาะบัตร 
ประจ าตัว 
ประชาชนทั้ง
ของผูมอบ
อ านาจและ 
ผูรับมอบ
อ านาจ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาเอกสาร แสดงสิทธิ 
ใชที่ดิน เชนโฉนดที่ดิน / 
น.ส.๓ / น.ส.๓ก / ส.ค.๑ 
เปนตน 

- 1 0 ชุด  

4) 
 
 

ส าเนาเอกสารแสดงวา 
ผขูอรับ ใบอนุญาตมีสิทธิ 
ใชที่ดินหรือ หนังสือยินยอม 
ใหใชที่ดินหรือหนังสือ
ยินยอมจากหนวยงานที่มี
หนาที่ดูแลและ รับผิดชอบ
ที่ดิน ดังกลาว 

- 1 0 ชุด  
 

5) ส าเนาหนังสือแจงการ 
ตรวจสอบการใช้ประโยชน
ที่ดิน ตามกฎหมายว่าดวย
การผังเมือง 

- 1 0 ชุด  

6) แผนผัง โดยสังเขปแผนผัง
บริเวณและแบบกอสราง 
ระบบความปลอดภัยระบบ 
ควบคุมมลพิษระบบทอ 
น้ ามันระบบทอดับเพลิง 
ระบบบ าบัดน้ าเสียหรือ 
แยกน้ าเสียปนเปอนน้ ามัน 
ระบบอุปกรณ นิรภัยแบบ
ระบบ ไฟฟาระบบ ปองกัน
อันตราย จากฟาผาและสิ่ง 
ปลูกสรางอ่ืนแลวแตกรณี 

- 1 0 ชุด  

7) รายการค านวณ ความ
มั่นคง แข็งแรงและ ระบบที่
เกี่ยวของ 

- 1 0 ชุด  

8) หนังสือรับรอง ของวิศวกร
พรอมส าเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม 

- 1 0 ชุด  
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) ส าเนาหนังสือ อนุญาต 
พรอมดวยส าเนา แผนผังที่
ไดรับอนุญาตท าทาง เชื่อม
ถนน สาธารณะหรือ ทาง
หลวงหรือ ถนนสวนบุคคล 
หรอืส าเนาหนังสืออนุญาต 
พรอมดวยส าเนาแผนผังที่
ไดรับอนุญาตท าสิ่งลวงล้ า
ล าน้ า 

- 1 0 ชุด  

10) ส าเนาสัญญาประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรมประกันภัย
ความ รับผิดชอบตาม 
กฎหมายแกผู ไดรับความ 
เสียหายจากภัย อันเกิดจาก
การ ประกอบกิจการ 
ควบคุมประเภทที่ ๓ 

- 1 0 ชุด  

11) อ่ืน ๆ ถ้ามี - 1 0 ชุด  
 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม  ออกใบอนุญาต 10 บาท 
 หมายเหตุ  ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนก่อสร้าง ตารางเมตรละ 0.50 บาท 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) แบบธพ.น. ๑ เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  
 1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
 เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556  
 2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น
 แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556  
 3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตาม
 กฎหมายแก่ผู้ไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557  
 4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการ แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอที่มากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ๑. หากเห็นว่าค าขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น   
ผูรับค าขอและผู้ยื่นค าขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม
ก าหนดระยะเวลาใหผูยื่นค าขอด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไมด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดผูรับค าขอจะ ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาค าขอและยังไมนับระยะเวลาด าเนินงานจนกวาผูยื่นค าขอจะ
ด าเนินการแกไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  
 ๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับค าขอไดตรวจสอบค าขอและรายการ
เอกสารหลักฐาน แลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคมูือประชาชน  
 ๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นค าขอทราบภายใน๗วัน นับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึงตัวทาน
เองใหชัดเจนพรอม ติดแสตมปส าหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทยจ ากัดก าหนด 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับค าขอและ 
ตรวจสอบความถูกตองของ 
ค าขอและความครบถวน 
ของเอกสารตามรายการ 
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
และสงเรื่องใหส านักความ 
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ - ผล 
การตรวจสอบความ 
ปลอดภัย - เอกสาร 
หลักฐานประกอบโดยมี 
ระยะเวลาพิจารณาดังนี้ - 
กรณียื่นเรื่องในเดือน 
พฤศจิกายนใชระยะเวลา 
พิจารณา 42 วัน - กรณียื่น 
เรื่องในเดือนธันวาคมใช
ระยะเวลาพิจารณา 72 วัน 

42 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลงนามในใบอนุญาต  
 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 
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 ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) ส าเนาทะเบียน บาน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
 

 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขอตออายุ ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ  
(แบบธพ.น. ๓) 

- 1 0 ชุด  

2) ส าเนา ใบอนุญาต ประกอบ
กิจการ 

- 0 1 ชุด  

3) ส าเนาสัญญา ประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรม ประกันภัย
ความ รับผิดชอบตาม 
กฎหมายแกผู ไดรับความ 
เสียหายจากภัย อันเกิดจาก
การ ประกอบกิจการ 
ควบคุมประเภท ที่๓ 

- 1 0 ชุด  

4) 
 
 

อ่ืน ๆ (ถามี) - 1 0 ชุด  
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16. ค่าธรรมเนียม 
 1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คาธรรมเนียม200 บาท  
 หมายเหตุ –  
 2) คาธรรมเนียมการอนุญาตใหใชภาชนะบรรจุน้ ามันเปนไปตามขอ 62 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ
 วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเก่ียวกับการ ประกอบกิจการน้ ามัน
 เชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 คาธรรมเนียม 0 บาท  
 หมายเหตุ -  
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) แบบ ธพ.น.3 เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม
ประเภทที่ 2 สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 

ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. ช่ือกระบวนงาน : การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง :  
 1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขเก่ียวกับการแจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียม
 เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
 2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 2 สถานที่ยื่น
 แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
 3) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑและวิธีการในการจัดใหมีการประกันภัยความรับผิดตาม
 กฎหมายแกผูไดรับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2557 
 4) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : สวนกลาง, สวนภูมิภาค, ทองถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข
เกี่ยวกับการ แจงการอนุญาตและอัตราคาธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน () 
จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด () 
จ านวนค าขอท่ีน้อยที่สุด () 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ํามัน 
11. ช่องทางการให้บริการ 
 1.สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองเมืองลพบุรี ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
 ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 หากผูรับใบอนุญาตประสงคจะโอนกิจการตามท่ีไดรับอนุญาตใหแกบุคคลอ่ืนใหยื่นค าขอโอนใบอนุญาตตาม 
แบบธพ.น .๕ พรอมดวยเอกสารและหลักฐานที่ถูกตองครบถวน 
หมายเหตุ : 
 ๑ .หากเห็นวาค าขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไมอาจแกไข/เพ่ิมเติมไดในขณะนั้น         
 ผูรับค าขอและผูยื่นค าขอจะตองลงนามบันทึกความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกันพรอม
 ก าหนดระยะเวลาใหผูยื่นค าขอด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมหากผูยื่นค าขอไมด าเนินการแกไข/เพ่ิมเติมได
 ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผูรับค าขอจะด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาค าขอและยังไมนับระยะเวลาด าเนินงานจนกวาผูยื่นค าขอจะ
 ด าเนินการแกไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว 
 ๓. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเริ่มนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับค าขอไดตรวจสอบค าขอและรายการ
 เอกสารหลักฐานแลวเห็นวามีความครบถวนตามที่ระบุไวในคมูือประชาชน 
 ๔. ทั้งนี้จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นค าขอทราบภายใน๗วันนับแตวันที่พิจารณาแลวเสร็จทาง           
 จดหมายอิเล็กทรอนิคส Email) หรือหากประสงคใหจัดสงผลใหทางไปรษณียโปรดแนบซองจาหนาถึง   
 ตัวทานเองใหชัดเจนพรอมติดแสตมปส าหรับคาไปรษณียลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณียไทย
 จ ากัด ก าหนด 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน/หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาที่รับค าขอและ 
ตรวจสอบความถูกตองของ 
ค าขอและความครบถวน 
ของเอกสารตามรายการ 
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
และสงเรื่องใหส านักความ 
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

2) การพิจารณา เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบเอกสาร 
หลักฐานประกอบ 

27 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ลงนามในใบอนุญาต  
 

2 วัน ส านักการช่าง 
เทศบาลเมืองลพบุรี 

 

 
 ระยะเวลาด าเนินการรวม  30 วัน 
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14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้น ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
  ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
 15.1 เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน
พร้อมรับรองส าเนา 

- 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

2) ส าเนาทะเบียน บาน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคล
ธรรมดา 

3) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 
 

 15.2 เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 
ที ่ รายการเอกสาร 

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขอโอน ใบอนุญาต 
ประกอบกิจการ (แบบธพ.น.
๕) 

- 1 0 ชุด (ผูมีอ านาจลง 
นาม) 

2) หนังสือมอบ อ านาจ (ถามี) 
พรอมส าเนาบัตร ประจ าตัว 
ประชาชนของผู มอบอ านาจ
และ ผูรับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พรอมปดอา
กร แสตมป
ตามประมวล
รัษฎากร / 
รับรองส าเนา 
ถูกตอง
เฉพาะบัตร 
ประจ าตัว 
ประชาชนทั้ง
ของผู มอบ
อ านาจและ 
ผูรับมอบ
อ านาจ) 
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ที ่ รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาเอกสาร แสดงสิทธิ 
ใชที่ดิน ของผูรับโอน 
ใบอนุญาต 

- 0 1 ชุด  

4) 
 
 

ส าเนาใบอนุญาต ประกอบ
กิจการ (เดิม) 

- 0 1 ชุด  

5) ส าเนาสัญญาประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรม์ประกันภัย
ความ รับผิดชอบตาม 
กฎหมายแกผู ไดรับความ 
เสียหายจากภัย อันเกิดจาก
การประกอบกิจการ ควบคุม
ประเภทที่ ๓ 

- 1 0 ชุด  

6) อ่ืนๆ (ถามี)      
 

16. ค่าธรรมเนียม 
 1) คาธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 คาธรรมเนียม200 บาท  
 หมายเหตุ –  
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
 2. ช่องทางการร้องเรียน  ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือโทร.036-411047 
 3. ช่องทางการร้องเรียน  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) แบบธพ.น. ๕เปนไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจงการประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทที๒่สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่๓พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะท่ี1 : ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

(ระยะท่ี1 : ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
    1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนี ยม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
    2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตาม   
กฎกระทรวงดังกล่าว 
    3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  
    4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
    5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเกทที่ 2 สถานที่ยื่น
แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
    6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเกทที่ 3 พ.ศ. 2557 
    7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียว      
    กับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 30 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  - 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  - 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  - 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประซาชน] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี  
     บริการน้ ามัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) 
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11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ๑. การพิจารณาออกใบอนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการจะกระท าได้ก็ต่อเมื่อผู้ขอรับใบอนุญาตได้ 
ด าเนินการก่อสร้างสถานประกอบการแล้วเสร็จถูกต้องตรงตามที่กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องก าหนดมีผลการทดสอบและ 
ตรวจสอบถังเก็บน้ ามันระบบท่อน้ ามันและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าระบบป้องกันและระงับ 
อัคคีภัยครบถ้วนถูกต้องแล้ว 
 ๒. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 ๓. การก่อสร้างผลการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการ
น้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 
หมายเหตุ : - 
 ๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค า
ขอและผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่น
ค าขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ 
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการ
แก้ไขค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 ๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิคส์  (Email)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้
ชัดเจนพร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับหนังสือหรือค า
ขอและตรวจสอบความ 
ครบถ้วนของเอกสารตาม 
รายการเอกสารหลักฐานที่ 
ก าหนดและส่งเรื่องให้ส านัก 
ความปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- สถานที่และสิ่งก่อสร้าง 
- ผลการทดสอบถังเก็บ 
น้ ามันระบบท่อน้ ามันและ 
อุปกรณ์ระบบไฟฟ้าระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
ระบบป้องกันและระงับ 
อัคคีภัย 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 

27 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

3) การลงนาม 
 

ลงนามในใบอนุญาต 2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  30 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ผลการทดสอบ 
ถังเก็บน้ ามัน 
ระบบท่อน้ ามัน 
และอุปกรณ์ 
ระบบไฟฟ้าและ 
ระบบป้องกัน
อันตรายจาก 
ฟ้าผ่าระบบ 
ป้องกันและระงับ 
อัคคีภัย 

- 1 0 ชุด - 
 

2) อนุญาตท าทาง 
เชื่อมถนน 
สาธารณะหรือ 
ทางหลวงหรือ 
ถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนา 
หนังสืออนุญาต 
พร้อมด้วยส าเนา 
แผนผังที่ได้รับ 
อนุญาตท าสิ่ง 
ล่วงล้ าล าน้ า 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

3) ส าเนาสัญญา 
ประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรม์ 
ประกันภัยความ 
รับผิดชอบตาม 
กฎหมายแก่ผู้ 
ได้รับความ 
เสียหายจากภัย 
อันเกิดจากการ 
ประกอบกิจการ
ควบคุมประเภท 
ที๓่ 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) อ่ืน  ๆ(ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1)     ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 
        ค่าธรรมเนียม  200  บาท  
        หมายเหตุ – 
2)     หากมีการติดตั้งภาชนะบรรจุน้ ามันเพิ่มเติมจากที่ได้รับอนุญาตอยู่ก่อนเดิมจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 
        การอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ ามันในส่วนที่เพิ่มเติมด้วยเป็นไปตามข้อ 62 ของกฎกระทรวงก าหนด 
       หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ 
       ประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2556 
       หมายเหตุ – 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ – 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
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คู่มือส าหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  
(ระยะท่ี 1 : ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
ที่อยู่ เลขท่ี 555  ถนนนารายณ์มหาราช ต าบลทะเลชุบศร อ าเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. ช่ือกระบวนงาน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ ามัน  

(ระยะท่ี1 : ออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองลพบุรี  อ าเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนท้องถิ่น (กระบวนงาน  
    บริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง :  
    1) กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียม
เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
    2) กฎกระทรวงควบคุมไอน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและประกาศที่ออกตาม   
กฎกระทรวงดังกล่าว 
    3) กฎกระทรวงระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าของสถานที่ประกอบกิจการน้ ามัน พ.ศ. 2556  
    4) กฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2552 และประกาศที่ออกตามกฎกระทรวงดังกล่าว 
    5) ประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุมประเกทที่ 2 สถานที่ยื่น
แบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 พ.ศ. 2556 
    6) ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตาม
กฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเกทที่ 3 พ.ศ. 2557 
    7) พระราชบัญญัติควบคุมน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น 
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเก่ียว      
    กับการแจ้งการอนุญาตและอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ ามันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2556 
   ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมูลสถิต ิ
    จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน  - 
    จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด  - 
    จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด  - 
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประซาชน] การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานี  
     บริการน้ ามัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกค าสั่งรับค าขอรับใบอนุญาต) 
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11. ช่องทางการให้บริการ 
  1)  สถานที่ให้บริการ ชั้น 2 ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรีติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
      ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่  
      เวลา 08:30 - 16:30 น. 
      หมายเหตุ – 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ๑. ผู้รับใบอนุญาตรายใดประสงค์ที่จะแก  ไขเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานที่ประกอบกิจการให้แตกต่างไปจากที่
ได้รับอนุญาตต้องยื่นขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามแบบ ธพ.น .๔ 
 ๒ .ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นต้น 
 ๓. แผนผังบริเวณแบบก่อสร้างและรายการค านวณต้องมีลักษณะเป็นไปตามกฎกระทรวงสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง 
พ.ศ.๒๕๕๒ 
 ๑. หากเห็นว่าค าขอไม่ถูกต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใดและไม่อาจแก้ไขเพ่ิมเติมได้ในขณะนั้นผู้รับค าขอ
และผู้ยื่นค าขอจะต้องลงนามบันทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหลักฐานร่วมกันพร้อมก าหนดระยะเวลาให้ผู้ยื่นค า
ขอด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมหากผู้ยื่นค าขอไม่ด าเนินการแก้ไข/เพ่ิมเติมได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดผู้รับค าขอจะ 
ด าเนินการคืนค าขอและเอกสารประกอบการพิจารณา 
 ๒. พนักงานเจ้าหน้าที่จะยังไม่พิจารณาค าขอและยังไม่นับระยะเวลาด าเนินงานจนกว่าผู้ยื่นค าขอจะด าเนินการแก้ไข
ค าขอหรือยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถ้วนตามบันทึกความบกพร่องนั้นเรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ระยะเวลาการให้บริการตามคู่มือเริ่มนับหลังจากเจ้าหน้าที่ผู้รับค าขอได้ตรวจสอบค าขอและรายการเอกสาร
หลักฐานแล้วเห็นว่ามีความครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในคู่มือประชาชน 
 ๔. ทั้งนี้จะมีการแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ยื่นค าขอทราบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่พิจารณาแล้วเสร็จทางจดหมาย 
อิเล็กทรอนิคส์  (Email)  หรือหากประสงค์ให้จัดส่งผลให้ทางไปรษณีย์โปรดแนบซองจ่าหน้าถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน
พร้อมติดแสตมป์ส าหรับค่าไปรษณีย์ลงทะเบียนตามอัตราของบริษัทไปรษณีย์ไทยจ ากัดก าหนด 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร เจ้าหน้าที่รับค าขอและ 
ตรวจสอบความถูกต้องของ 
ค าขอและความครบถ้วน 
ของเอกสารตามรายการ 
และส่งเรื่องให้ส านักความ 
เอกสารหลักฐานที่ก าหนด 
ปลอดภัยธุรกิจน้ ามัน 

1 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา 
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

2) การพิจารณา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
พิจารณา/ตรวจสอบ 
- เอกสารหลักฐานประกอบ 
ค าขอ 
- ตรวจสอบสถานที่เบื้องต้น 
- แผนผังโดยสังเขป 
- แผนผังบริเวณ 
- แบบก่อสร้างระบบความ
ปลอดภัยระบบควบคุม 
มลพิษระบบท่อน้ ามันระบบ 
ท่อดับเพลิงระบบบ าบัดน้ า 
เสียหรือแยกน้ าปนเปื้อน 
น้ ามันระบบอุปกรณ์นิรภัย 
- แบบระบบไฟฟ้าระบบ 
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า 
- สิ่งปลูกสร้างอ่ืนแล้วแต่ 
กรณี 
- รายการค านวณความ 
มั่นคงแข็งแรงและระบบที่ 
เกี่ยวข้อง 

42 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

 

3) การลงนาม ลงนามในหนังสือแจ้งผล 
การพิจารณา 

2 วัน เทศบาลเมือง
ลพบุรี  อ าเภอ
เมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 

- 

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม  45 วัน 
14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
      15.1)  เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล 
ธรรมดา/รับรอง 
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

2) ส าเนาทะเบียน 
บ้าน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล 
ธรรมดา/รับรอง 
ส าเนาถูกต้องทุก
หน้า) 

3) หนังสือรับรองนิติ 
บุคคล 

 

- 1 0 ชุด (กรณีนิติบุคคล/
ออกให้ไม่เกิน๖ 
เดือน / รับรอง 
ล าเนาถูกต้องทุก 
หน้า) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
 

ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) ค าขอแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงการ 
ประกอบกิจการ 
(แบบธพ.น.๔) 

- 1 0 ฉบับ (ผู้มีอ านาจลง 
นาม) 

2) หนังสือมอบ 
อ านาจ (ถ้ามี) 
พร้อมส าเนาบัตร 
ประจ าตัว 
ประชาชนของผู้ 
มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (พร้อมปิดอากร 
แสตมป์ตาม
ประมวลรัษฎากร 
/รับรองส าเนา 
ถูกต้องเฉพาะ
บัตรประจ าตัว 
ประชาชนทั้งของ
ผู้มอบอ านาจและ 
ผู้รับมอบอ านาจ) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3) ส าเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการ 
(เดิม) 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา
ถูกต้องทุกหน้า) 

4) ส าเนาเอกสาร 
แสดงสิทธิใช้ที่ดิน 
กรณีขยายแนว 
เขตสถาน 
ประกอบการ 

- 0 0 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกต้องทุกหน้า) 

5) ส าเนาเอกสาร 
แสดงว่าผู้ขอรับ 
ใบอนุญาตมีสิทธิ 
ใช้ที่ดินหรือ
หนังสือยินยอม 
ให้ใช้ที่ดินหรือ 
หนังสือยินยอม 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกต้องทุกหน้า) 

7) แผนผัง 
โดยสังเขป 
แผนผังบริเวณ 
และแบบก่อสร้าง 
ระบบความ
ปลอดภัยระบบ 
ควบคมุมลพิษ 
ระบบท่อน้ ามัน 
ระบบท่อดับเพลิง 
ระบบบ าบัดน้ า 
เสียหรือแยกน้ า 
ปนเปื้อนน้ ามัน 
ระบบอุปกรณ์ 
นิรภัยแบบระบบ 
ไฟฟ้าระบบ 
ป้องกันอันตราย 
จากฟ้าผ่าและสิ่ง 
ปลูกสร้างอ่ืน 
แล้วแต่กรณี 

- 3 0 ชุด (วิศวกร
ผู้ออกแบบลง
นามทุกหน้า) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

8) รายการค านวณ 
ความมั่นคง 
แข็งแรงและ 
ระบบที่เกี่ยวข้อง 

- 1 0 ชุด (วิศวกร
ผู้ออกแบบ 
ลงนามทุกหน้า) 

9) หนังสือรับรอง 
ของวิศวกรพร้อม 
ส าเนาใบอนุญาต 
ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกต้องที่
ใบอนุญาต) 

10) ส าเนาหนังสือ 
อนุญาตพร้อม 
ด้วยส าเนา 
แผนผังที่ได้รับ 
อนุญาตท าทางเชื่อม
ถนน 
สาธารณะหรือ 
ทางหลวงหรือ 
ถนนส่วนบุคคล 
หรือส าเนา 
หนังสืออนุญาต 
พร้อมด้วยส าเนา 
แผนผังที่ได้รับ 
อนุญาตท าสิ่ง 
ล่วงล้ าล าน้ า 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกต้องทุกหน้า) 

11) ส าเนาสัญญา 
ประกันภัยภัย 
หรือกรมธรรม์ 
ประกันภัยความ 
รับผิดชอบตาม 
กฎหมายแก่ผู้ได้รับ
ความเสียหายจากภัย 
อันเกิดจากการ 
ประกอบกิจการ 
ควบคุมประเภท 
ที๓่ 

- 0 1 ชุด (รับรองส าเนา 
ถูกต้องทุกหน้า) 
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ที ่
รายการเอกสาร 
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

12) อ่ืน  ๆ(ถ้ามี) - 0 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
      ไม่มีข้อมูลค่าธรรมเนียม 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
 1) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดลพบุรี 
        หมายเหตุ – 
 2) ช่องทางการร้องเรียน ส านักงานเทศบาลเมืองลพบุรี หรือ โทร 036 - 411047 
        หมายเหตุ - 
 3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
        หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 
        ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 1) แบบธพ.น. ๒เป็นไปตามประกาศกรมธุรกิจพลังงานเรื่องก าหนดสถานที่แจ้งการประกอบกิจการควบคุม 
ประเภทที่ ๒ สถานที่ยื่นแบบค าขอและแบบใบอนุญาตของการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 


