
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : ขออนญุาตกอ่สรา้ง 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
- ในการตรวจพจิารณารายละเอยีดแบบแปลน อบต.อาจสัง่ใหผู้ข้อใบอนุญาตแกไ้ขเปลีย่นแปลงผังบรเิวณแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน หรอืรายการคํานวณทีไ่ดย้ืน่ไวใ้หถ้กูตอ้งตาม พ.ร.บ.ควบคมุการกอ่สรา้งอาคาร พ.ศ. 2479 และ พ.ร.บ.
ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และแกไ้ขเพิม่เตมิตาม พ.ร.บ.ควบคมุอาคาร(ฉบบั ที ่2) พ.ศ. 2535 และกฎกระทรวงตา่ง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 
 - อาคารประเภทควบคมุการใช ้เมือ่กอ่สรา้งแลว้เสร็จจะตอ้งแจง้กองชา่งทําการตรวจสอบ เพือ่ขอใบรับรองการใชอ้าคารกอ่น
เปิดใชอ้าคารหรอืใหผู้อ้ ืน่ใช ้
 - การขออนุญาตกอ่สรา้งตามมาตรา 39 ทว ิโดยไมต่อ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ จะตอ้งดําเนนิการ แจง้ใหเ้จา้
พนักงานทอ้งถิน่ทราบตามแบบทีกํ่าหนด พรอ้มทัง้แจง้ขอ้มลูและยืน่เอกสาร 
1). ชือ่ผูรั้บผดิชอบงานออกแบบอาคาร (วฒุสิถาปนกิ) พรอ้มสาํเนาบตัรประจําตัว 
2). ชือ่ของผูรั้บงานออกแบบและคํานวณอาคาร (วฒุวิศิวกร) พรอ้มสาํเนาบตัร ประจําตวั 
3). ชือ่ผูค้วบคมุงาน (ตามกฎหมายวชิาชพีสถาปัตยกรรม-วศิวกรรม พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวั) 
4). แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบ รายการคํานวณ 
5). วนัเริม่ตน้ และวนัสิน้สดุ การดําเนนิการกอ่สรา้งอาคาร 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 0 - 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
ไมม่ขีอ้มลูขัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีรั่บผดิชอบ 
 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูข้ออนุญาตและเจา้ของทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบยีนบา้นของผูข้ออนุญาตและเจา้ของทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

3) 
 

แบบกอ่สรา้งแผนผงัและรายการประกอบแบบ 
ฉบบัจรงิ 1 ฉบบั 
สําเนา 0 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สําเนาโฉนดทีด่นิทีจ่ะทําการกอ่สรา้ง 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ((หรอืเอกสารสทิธิอ์ ืน่ ๆ)) 

- 

5) 
 

สําเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบยีนบรษิทั วตัถปุระสงค ์ผูม้อํีานาจ
ลงชือ่แทน นติบิุคคล ทีข่ออนุญาตทีอ่อกใหไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) ใบอนุญาตกอ่สรา้ง 

(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต))  
 คา่ธรรมเนยีม 200 บาท 
  
 

2) ใบอนุญาตดดัแปลง 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

3) ใบอนุญาตรือ้ถอน 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

4) ใบรบัรอง 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

5) ใบแทนใบอนุญาตหรอืใบแทนใบรบัรอง 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

6) ใบอนุญาตดดัแปลง 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

7) ใบอนุญาตรือ้ถอน 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

8) ใบอนุญาตเคลือ่นยา้ย 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการตอ่อายใุบอนุญาต))  

 คา่ธรรมเนยีม 100 บาท 
  
 

9) อาคารไมเ่กนิ 2 ชัน้ สงูไมเ่กนิ 12 เมตร ตร.ม. ละ 
(หมายเหต:ุ (คา่ธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนกอ่สรา้งหรอืดัดแปลง
อาคาร))  

 คา่ธรรมเนยีม 2 บาท 
  
 

 
ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู 

(หมายเหต:ุ -)  
2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

3) ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ 
(หมายเหต:ุ (สาํนักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สาํนักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตําบลคลองเกลอื อําเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบรุ ี11120 
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศนูยรั์บเรือ่งรอ้งเรยีนสาํหรับนักลงทนุตา่งชาต ิ(The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email : 
Fad.pacc@gmail.com))  

 



แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: ขออนุญาตกอ่สรา้ง  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ กรมสง่เสรมิการ
ปกครองทอ้งถิน่ องคก์ารบรหิารสว่นตําบลสชีมพู อําเภอสชีมพู จังหวดัขอนแกน่ 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทั่วไป 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: - 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 0.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: [สาํเนาคูม่อืประชาชน] ขออนุญาตกอ่สรา้ง 23/07/2558 13:44 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


