
คู่มือสําหรับประชาชน 
  

งานให้บริการ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่ 
ประเภทของการบริการ กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 
หมวดหมู่ของการให้บริการ อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให้อํานาจการอนุญาต พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ บริการท่ีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 
  
ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ี/ช่องทางการให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 
กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่ 
โทรศัพท์ 0 459 24092 

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ต้ังแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  
และเวลา 13.00 – 16.30 น 

 
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา 

1. พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
2. กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 

ระยะเวลา 45 วัน 
  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคําขอ 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้อง
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาต
ทราบภายใน 45วันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาต
หรือยังไม่อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่
เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
กําหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 

  



ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี 
ประเภท
ขั้นตอน 

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสาร 

1 วัน กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่  

2 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

2 วัน กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่  

3 การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้างจัดทําผังบรเิวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่  

4 การลงนาม/
คณะกรรมการ
มีมต ิ
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (น.1) 

35 วัน กองช่าง อบต.ทุ่งใหญ่  

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 
งานบริการนี้ผ่านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 
 ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
 

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1 แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
(แบบข.1) 

- 1 0 ชุด - 

       



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2 โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้า
กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดนิ
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

3 ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไข
และแผนผังท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

4 กรณีท่ีมีการมอบอํานาจต้องมี
หนังสือมอบอํานาจตดิอากรแสตมป์
๓๐บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตวั
ประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบและผูร้บั
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

5 บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอํานาจ
เจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดินเป็น
นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

6 หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่าง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญาต) 

7 หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

8 หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9 แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ
พร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยู่ของสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

10 รายการคํานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุ
ช่ือเจ้าของอาคารช่ืออาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น  (กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารท่ี
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการคํานวณให้
อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับนํ้าหนักความต้านทาน
ความคงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 
2540 ต้องแสดงรายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

11 กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. 
หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันท่ีเช่ือถือได้วิศวกรผู้คํานวณ
และผู้ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

12 กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหลก็
เสรมิหรือคอนกรตีหุ้มเหล็กไม่น้อย
กว่าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

       



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

13 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพรอ้ม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

14 หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

15 แบบแปลนและรายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

17 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

18 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 



รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร

สําเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

19 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบําบัดนํ้าเสียและ
การระบายนํ้าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

20 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

21 หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้อง
ยื่นเพ่ิมเตมิ
สําหรับกรณี
เป็นอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

 

ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 
 

ช่องทางการร้องเรียน 
องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ โทรศัพท์ 0 4592 4092 หรือ  
เว็บไซต์ http://www.thungyai-ssk.go.th  
 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 
 


