
คู�มือสําหรับประชาชน 
องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น 

 
งานที่ให$บริการ การขออนุญาตก�อสร$างอาคาร 
หน�วยงานที่รับผิดชอบ กองช�าง  องค�การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 
 

ขอบเขตการให�บริการ 
   

สถานที่/ช�องทางให�บริการ  ระยะเวลาเป�ดให�บริการ 
1. กองช�าง   
   องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

 วันจันทร" ถึง วันศุกร" (เว�นวันหยุดราชการ) 
ต้ังแต�เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

 

หลักเกณฑ� วิธีการ และเงื่อนไขในการย่ืนคําขอ 
ผู�ใดจะก�อสร�างอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ิน โดยเจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน 
นับแต�วันที่ได�รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป?นที่เจ�าพนักงานท�องถ่ินไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่งไม�
อนุญาตได�ภายในกําหนดเวลา ให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกิน 2 คราว คราวละไม�เกิน 45 วัน แต�ต�องมี
หนังสือแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป?นแต�ละคราวให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลา หรือ
ตามที่ได�ขยายเวลาไว�น้ันแล�วแต�กรณี 

 
 

ข้ันตอนและระยะการให$บริการ 
ข้ันตอน  หน�วยงานผู$รับผิดชอบ 
1. ย่ืนความประสงค"ก�อสร�างอาคาร พร�อม
เอกสาร  
( ระยะเวลา  10  นาที ) 

 กองช�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

2. เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารเบื้องต�น 
( ระยะเวลา  30  นาที ) 

 กองช�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

3. เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบ
การใช�ประโยชน"ท่ีดินตามกฎหมายว�าด�วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก�อสร�างจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวข�อง เช�น ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรร
ที่ดิน ฯ  
(ระยะเวลา  3 วันทําการ ) 

 กองช�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

4. เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
 (ระยะเวลา  2  วันทําการ) 

กองช�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 



5. แจ�งให�ผู�ขอมารับใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร
(น.๑) 
(ระยะเวลา  1  วันทําการ) 

กองช�าง 
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง 

ระยะเวลา 
ใช�ระยะเวลาดําเนินการทั้งสิ้น  7  วันทําการ  อย�างช�าไม�เกิน  45  วันทําการ  
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบ 
เอกสารหรือหลักฐานที่ต$องใช$ 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)  จํานวน  1  ฉบับ 
2. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิติบุคคล)    จํานวน  1  ฉบับ 
3. แบบคําขออนุญาตก�อสร�างอาคาร (แบบ ข. 1)    จํานวน  1  ชุด   
4. โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�า พร�อมเจ�าของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหน�า  
กรณีผู�ขออนุญาตไม�ใช�เจ�าของที่ดินต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของที่ดินให�ก�อสร�างอาคารในที่ดิน 
จํานวน  1  ชุด 
5. ใบอนุญาตให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ ฉบับต�ออายุ หรือใบอนุญาต
ให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการ (ส�วนขยาย) พร�อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท�าย (กรณีอาคารอยู�ในนิคม
อุตสาหกรรม) จํานวน  1  ชุด 
6. กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต�องมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมปF 30 บาท พร�อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียนบ�าน หรือหนังสือเดินทางของผู�มอบและผู�รับมอบอํานาจ  จํานวน  1  ชุด 
7. บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู�รับมอบอํานาจ
เจ�าของที่ดิน (กรณีเจ�าของท่ีดินเป?นนิติบุคคล) จํานวน  1  ชุด    
8. หนังสือยินยอมให�ชิดเขตที่ดินต�างเจ�าของ (กรณีก�อสร�างอาคารชิดเขตท่ีดิน)   จํานวน  1  ชุด 
9. หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพสถาปHตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป?นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพสถาปHตยกรรมควบคุม)  จํานวน  1  ชุด 
10. หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป?นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)  จํานวน  1  ชุด 
11. แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชื่อพร�อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และ
คุณวุฒิ ท่ีอยู� ของสถาปนิก และวิศวกรผู�ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2528)  จํานวน  1  ชุด 
12. รายการคํานวณโครงสร�าง แผ�นปกระบุชื่อเจ�าของอาคาร ช่ืออาคาร สถานท่ีก�อสร�าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู� ของ
วิศวกรผู�คํานวณพร�อมลงนามทุกแผ�น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารที่ก�อสร�างด�วยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเป?นส�วนใหญ�) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู�ในบริเวณที่ต�องมีการคํานวณให�อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ�นดินไหวได� ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนํ้าหนัก ความต�านทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต�านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ�นดินไหว พ.ศ. 2540 ต�องแสดง
รายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสร�างให�สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ�นดินไหว  จํานวน  1  ชุด 
13. กรณีใช�หน�วยแรงเกินกว�าค�าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช�นใช�ค�า fc>65ksc. หรือ  
ค�า fc’ >173.3ksc. ให�แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ี
เชื่อถือได� วิศวกรผู�คํานวณและผู�ขออนุญาตลงนาม  จํานวน  1  ชุด 
14. กรณีอาคารที่เข�าข�ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต�องมีระยะของคอนกรีตที่หุ�มเหล็กเสริม 
หรือ คอนกรีตหุ�มเหล็ก ไม�น�อยกว�าที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือได�ประกอบการขออนุญาต  จํานวน  1  ชุด 



15. หนังสือยินยอมเป?นผู�ควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมการก�อสร�างพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ต�องมีสถาปนิกควบคุมงาน)  จํานวน  1  ชุด 
16. หนังสือยินยอมเป?นผู�ควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมการก�อสร�างพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบ
วิชาชีพสถาปนิกควบคุม (กรณีอาคารที่ต�องมีสถาปนิกควบคุมงาน)  จํานวน  1  ชุด 
17. แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)   
จํานวน  1  ชุด 
18. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบระบบปรับอากาศ 
จํานวน  1  ชุด 
19. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบระบบไฟฟSา  จํานวน  1  ชุด 
20. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู�ออกแบบระบบปSองกันเพลิงไหม� 
จํานวน  1  ชุด 
21. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบระบบบําบัดน้าํเสียและการ
ระบายนํ้าท้ิง จํานวน  1  ชุด 
22. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู�ออกแบบระบบประปา   
จํานวน  1  ชุด 
23. หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกรผู�ออกแบบระบบลิฟต"  จํานวน  1  ชุด 
 
 

ค�าธรรมเนียม 
เป?นไปตามหลักเกณฑ"ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 - ค�าใบอนุญาตก�อสร�าง   ฉบบัละ   20  บาท                                                                 
 - ค�าธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลน (คิดตามพ้ืนท่ีของอาคาร) 

 

การรับเร่ืองร$องเรียน 
ถ�าบริการไม�เป?นไปตามข�อตกลงท่ีระบุไว�ข�างต�น  สามารถติดต�อเพ่ือร�องเรียนได�ท่ี  กองช�าง   
องค"การบริหารส�วนตําบลเขาสวนกวาง  อําเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก�น   
หมายเลขโทรศัพท"  043-449550  เว็บไซต"  www.khaosuankwang.org 
 
 

ตัวอย�างแบบฟอร�ม 
1. แบบคําขออนุญาตก�อสร�างอาคาร (แบบ ข. 1) 
2. หนังสือยินยอมให�ทําการปลูกสร�างอาคารในท่ีดิน 
3. ตัวอย�างการกรอกแบบฟอร"ม 

 
 
 
 
 


