
หนา  1  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
หนวยงานที่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 

๑. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคาร 
๒. หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
๓. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว) 
๔. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
๕. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

๕.๑ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
๖. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 
๗. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น 
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45 วัน 

๙. ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0 
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0 

๑๐. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิณัฐพลสําเนาคูมือ
ประชาชน 

๑๑. หลักเกณฑ ว ิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอใน
กรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลา
ออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

 
 
 
 
 



หนา  2  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

๑๒. ชองทางการใหบริการ 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 144 หมูที่ 7 ตําบลสุข
สวัสดิ์ อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ 33180/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนที่รับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ย่ืนคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
2) การพิจารณา 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ที่ดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวของเชนประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: -) 

35 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสดิ์อําเภอ

ไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
 
 
 



หนา  3  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

๑๔. รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

ที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

4) 
 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขา
ขุนหาญ 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยู
ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

สํานักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษสาขา
ขุนหาญ 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป๓๐
บาทพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 



หนา  4  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
7) 

 
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติ
บุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

ที่ทําการปกครองอําเภอไพรบึง 

8) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์
อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาด
อยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุก
แผน   (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยูใน
บริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก

- 



หนา  5  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
แผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความตานทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 2540 ตองแสดงรายละเอียด
การคํานวณการออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 
2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เช่ือถือไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมี
ระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 
 

- 



หนา  6  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
17) 

 
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 
 
 
 
 

- 



หนา  7  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ลําดับ ชื่อเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี)  หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ตองย่ืนเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

 
๑๕. คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 
๑๖. ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 
)) 

2) จังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 
(หมายเหตุ: (144 หมูที่ 7 ตําบลสุขสวัสด์ิอําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษ 33180)) 



หนา  8  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
4) ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 

 
๑๗. แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

๑๗.๑ ตัวอยางการกรอกแบบฟอรมคําขอ (อยูทายกระบวนงานน้ี) 
๑๗.๒ แบบฟอรมคําขอ (อยูภาคผนวก ก) 

๑๘. หมายเหตุ 
- 

 
 

ว ันที่พิมพ 01/12/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันที่ 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลสุข

สวัสดิ์อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะ
เกษสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 
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หนา  10  . 

คูมือสําหรับประชาชน :                    การขออนุญาตกอสรางอาคาร 

 
 
 
 
 


