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คู ่มือสําหรับประชาชน  :   การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน  :  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน  :  องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน  

           (กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

3. หมวดหมู่ของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

4. กฎหมายทีให้อํานาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง  :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

5. ระดับผลกระทบ  :  บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

6. พืนทีให้บริการ  :   ท้องถิน  

7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา  :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 , กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอ ํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 45   ว ัน 

8. ข้อมูลสถิต ิ

จํานวนเฉลียต่อเดือน  0  

 จ ํานวนคําขอทีมากทีสุด  0  

 จ ํานวนคําขอทีน้อยทีสุด  0  

9. ชืออ้างอิงของคู ่มือประชาชน  :  สําเนาคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

10. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานทีให้บริการ  :  ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก อ ําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์

ธานี /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงานระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงว ันศุกร์  

(ยกเว ้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตั งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทียง) 

หมายเหตุ   - 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู ้ใดจะก่อสร้าง อาคารต้องได รับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานท้องถินโดยเจ้าพนักงานท้องถินต้องตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค ําสั งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตทราบ

ภายใน 45วัน นับแต่ว ันทีได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจ ําเป็นทีเจ้าพนักงานท้องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือย ังไม่

อาจมีคําสั งไม่อนุญาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 ว ัน แต่

ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ ําเป็นแต่ละคราวให้ผู ้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสินกําหนดเวลาหรือ

ตามทีได้ขยายเวลาไว้นั นแล้วแต่กรณี 
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12. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ 

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร ยืนคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม

เอกสาร 

 

5 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

(ส่วนโยธา องค์การ

บริหารส่วนตําบลปาก

แพรก) 

2) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถินตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนุญาต 

 

5 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

(ส่วนโยธาองค์การ

บริหารส่วนตําบลปาก

แพรก) 

3) 

การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถินดําเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานทีก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนที

สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืนที

เกียวข้องเช่นประกาศกระทรวง

คมนาคมเรืองเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรทีดินฯ 

15 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

(ส่วนโยธาองค์การ

บริหารส่วนตบลปาก

แพรก) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถินตรวจพิจารณาแบบ

แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู ้ขอมารับใบอนุญาต

ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

20 นาที กรมส่งเสริม

การปกครอง

ท้องถิน 

(ส่วนโยธาองค์การ

บริหารส่วนตําบลปาก

แพรก) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม  45  นาท ี

13. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผ่านการดําเนินการลดขั นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว   30   นาที 

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนย ันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู ้ออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ฉบับ (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 1) - 1 0 ฉบับ - 

2) 

โฉนดทีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม

เจ้าของทีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ากรณีผู ้ขออนุญาต

ไม่ใช่เจ้าของทีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของทีดินให้

ก่อสร้างอาคารในทีดิน 

- 0 1 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้ทีดินและ

ประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงือนไขและแผนผังทีดิน

แนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

4) 

กรณีทีมีการมอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป์๓๐บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทางของผู ้มอบและผู ้รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

5) 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ้านของผู ้มีอ ํานาจ

ลงนามแทนนิติบุคคลผู ้รับมอบอํานาจเจ้าของทีดิน (กรณี

เจ้าของทีดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

6) 
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตทีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร

ชิดเขตทีดิน) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

7) 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู ้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาต

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีทีเป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู ้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาต

เป็นผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีทีเป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนทีมี

ลายมือชือพร้อมกับเขียนชือตัวบรรจงและคุณวุฒิทีอยู่ของ

สถาปนิกและวิศวกรผู ้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

10) 

รายการคํานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชือเจ้าของอาคารชือ

อาคารสถานทีก่อสร้างชือคุณวุฒิทีอยู่ของวิศวกรผูค้ ํานวณ

พร้อมลงนามทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ

อาคารทีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภททีตั งอยู่ในบริเวณทีต้องมีการคํานวณให้

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 



4/5 
 

ที รายการเอกสารยืนเพิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หน่วยนับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

อาคารสามารถรับแรงสันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ตาม

กฎกระทรวงกําหนดการรับนํ าหนักความต้านทานความคงทน

ของอาคารและพืนดินทีรองรับอาคารในการต้านทาน

แรงสันสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดง

รายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าทีก ําหนดในกฎกระทรวงฉบับที 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมันคงแข็งแรงของวัสดุ

ทีรับรองโดยสถาบันทีเชือถือได้วิศวกรผู ้ค ํานวณและผู ้ขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

12) 

กรณีอาคารทีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของคอนกรีตทีหุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม

เหล็กไม่น้อยกว่าทีก ําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร

รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันทีเชือถือได้ประกอบการขอ

อนุญาต 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

13) 

หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของสถาปนิกผู ้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต้องมีสถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผู ้ควบคุมงานของวิศวกรผู ้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู ้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (ส่วนโยธาองค์การบริหาร

ส่วนตําบลปากแพรก) 

15) 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 
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19) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบบําบัดนํ าเสียและการระบายนํ าทิ ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู ้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผู ้ออกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารทีต้องยืนเพิมเติม

สําหรับกรณีเป็นอาคารสูง

หรืออาคารขนาดใหญ่

พิเศษ) 

 

15. ค่าธรรมเนียม 

  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

16. ช่องทางการร้องเรียน 

1. กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง / http://www.dpt.go.th 

 / โทรศัพท์  ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที 6 : 02-299-4000 

 / ทางไปรษณีย์ 224 ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320  

/  218/1  ถ.พระรามที 6 แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ  10400 

2. ศูนย์ด ํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

3. ศนูย์ด ํารงธรรม องค์การบริหารส่วนตําบลปากแพรก  อ ํ าเภอดอนสัก  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          โทร  077 - 259046 /  โทรสาร  077 – 259337 / เว็บไซค์   :  wwwpakprak.go.th 

4. ศูนย์บริการประชาชน สํานักปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 

 เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th  

/ ตู ้ปณ. 1111  เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต  กทม.  10300 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู ่มือการกรอก   -  

 

หมายเหตุ   - 

 

 

 


