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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตก่อสร้างอาคาร 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ45วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน      0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด  0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตกอ่สร้างอาคาร 20/07/2558 18:05  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง  องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศพัท์ 0-4300-9881  
www.Sriboonruang.go.th  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (เวน้วนัหยดุราชการ)  
ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ินโดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนญุาตหรือมีหนงัสอืแจ้งค าสัง่ไม่อนญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน  45 วนันบัแตว่นัท่ีได้
รับค าขอในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไม่อนญุาตได้ภายใน
ก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จ าเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนญุาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ

7 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีท่ีจะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แบบฟอร์มค าขอ
อนญุาต 

- 1 0 ชุด - 

2) 

ส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชน หรือ
ส าเนาบตัร
ข้าราชการ 

- 0 2 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

- 1 2 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

4) 

ส าเนาโฉนดท่ีดิน 
นส 3  สค 1           

ถ่ายส าเนา หน้า
หลงั พร้อมฉบบั
จริง 

- 1 2 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

5) 

อาคารชัน้เดียวท่ี
มีพืน้ท่ีไม่เกิน 
150 ตร.ม ใช้
แบบแปลน
ก่อสร้าง แผนท่ี
สงัเขป และ
แผนผงับริเวณ 

- 0 2 ชุด  

6) 

อาคารท่ีมีพืน้ท่ี
ตัง้แต ่150 ตร.ม
ขึน้ไปให้ใช้แบบ
แปลนก่อวร้าง
ครบชุด 

- 1 1 ชุด  

7) 
รายการค านวณ 
 

- 1 1 ชุด  
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ที่ รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

8) 
ส าเนา
ใบอนญุาตของ
สถาปนิก 

- 1 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

9) 
ส าเนา
ใบอนญุาตของ
วิศวกร 

- 1 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

10) 
หนงัสอืรับรอง
ของสถาปนิก 

- 1 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

11) 
หนงัสอืรับรอง
ของวิศวกร 

- 1 1 ชุด (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

12) 
หนงัสอืยินยอม
ให้ปลกูสร้าง
อาคารชุดท่ีดิน 

- 1 1 ชุด  

13) 

ในกรณีท่ีมี
เจ้าของท่ีดิน
มากกวา่ 1 คน 
ต้องมีหนงัสอื
ยินยอมจากผู้ มี
ช่ือร่วมในท่ีดิน
นัน้ๆด้วย 

- 1 1 ชุด  

14) 

ในกรณีท่ีโฉนด
ท่ีดินติดจ านอง
ของธนาคารให้ผู้
ขออนญุาตยื่น
ของหนงัสอื
ยินยอมจาก
ธนาคาร 

- 1 1 ชุด  
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16. ค่าธรรมเนียม 
 คา่ธรรมเนียมใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร    ฉบบัละ   20   บาท 

คา่ธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน  ( คิดตามพืน้ท่ีอาคาร ) 
อาคารไม่เกิน   2   ชัน้  ไม่เกิน  12  เมตร   ตรม. ละ   50   สตางค์ 
อาคารไม่เกิน   3   ชัน้  และสงูไม่เกิน  12  เมตร  แตไ่ม่เกิน  15    ตรม. ละ   12   สตางค์ 
อาคารสงูเกิน   3   ชัน้  หรือสงูเกิน  15  ตรม. ละ   4   บาท 
ป้าย  ตรม. ละ   4  บาท 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  กองช่าง  องค์การบริหารสว่นต าบลศรีบุญเรือง  หมายเลขโทรศพัท์ 0-4328-7275  

www.Sriboonruang.go.th 
  
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

    ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พมิพ์ 20/08/2558 
สถานะ เผยแพร่คูมื่อบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย สมชาย   บุตรี 
อนุมัติโดย ณรงค์   วอแพง 
เผยแพร่โดย กาญจนา  ดงเจริญ 

 
 

 
 


