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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตติดตั้งกอสรางปาย 

หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตติดตั้งกอสรางปาย 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

ไมมีขอมูลขอบเขตการใหบริการ 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แกไขเพิ่มเติม 

2) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552 

3) กฎกระทรวงวาดวยการควบคุมปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือต้ังปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2558 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทั่วไป  

7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา กฎกระทรวง วาดวยการควบคุมปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับ

ติดหรือตั้งปาย ตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๘  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  3 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตติดตั้งกอสรางปาย กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานที่ใหบริการ กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

และกฎกระทรวงวาดวยการควบคุมปายหรือสิ่งที่สรางขึ้นสําหรับติดหรือตั้งปายตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2558 

เทศบาล มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ควบคุมอาคารโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดให เทศบาล ตาม

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนราชการสวนทองถิ่น ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ประชาชนยื่นคํารองพรอม

หลักฐาน 
 

1 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

2) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคํารองพรอม

หลักฐาน ตรวจสอบขอมูล

เบื้องตน 
 

10 นาที เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

3) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่นายชางควบคุม

เขต ตรวจสอบหลักฐาน 
 

0.5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

4) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

หัวหนาฝายแบบแผนและ

กอสราง ตรวจสอบความถูก

ตอง 
 

1 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

5) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผูอํานวยการกองชาง 

ตรวจสอบความถูกตอง 
 

0.5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

6) 

การพิจารณา 
 

ปลัดเทศบาล ตรวจสอบให

ความเห็นชอบ 
 

0.5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

7) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

นายกเทศมนตรี พิจารณา

อนุญาต 
 

0.5 วัน เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

- 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   3 วัน 

 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

2) 
สําเนาทะเบียน

บาน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ - 

3) 
โฉนดที่ดิน กรมที่ดิน 0 1 ฉบับ (ถายเอกสารเทา

ฉบับจริง) 

4) แบบแปลนปาย - 1 0 ฉบับ - 

 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 
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ที ่
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

ใบคํารองขอ

อนุญาต 

เทศบาลเมือง

บุรีรัมย อําเภอ

เมืองบุรีรัมย 

จังหวัดบุรีรัมย 

1 0 ฉบับ - 

 
16. คาธรรมเนียม 

1) คาธรรมเนียมการขออนุญาต 

 คาธรรมเนียม 20 บาท 

หมายเหตุ -   

2) คํานวณจากพื้นที่ปาย (ตารางเมตรละ) 

 คาธรรมเนียม 4 บาท 

หมายเหตุ -   

 
17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมจังหวัดบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สถานที่ตั้ง : ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย ชั้น 1 ต.เสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย จ.บุรีรัมย 31000 

เบอรติดตอ : 044 666 847 , 044 666 563  

สายดวน : 1567) 

2) ชองทางการรองเรียน กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย 

หมายเหตุ (สํานักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย เลขที่ 9  ถนนรมยบุรี ตําบลในเมือง 

 

อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย 31000 โทรศัพท 044602345 โทรสาร 044611396) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

1) แบบคํารอง 

- 
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