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คูมอืสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบรหิารสวนตาํบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสุราษฎรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัตทิองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน สําเนาคูมือประชาชนการขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม 

อําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสุราษฎรธาน ี

0-7737-9769/ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

  ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจ

พิจารณาและ ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 

45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณมีีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอาจมีคําสั่งไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิ 2คราวคราวละไมเกนิ 45วันแตตองมีหนังสอืแจงการ

ขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้น

แลวแตกรณี 

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจาหนาที่รับคําขอ

ตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานเม่ือถูกตองลงเลข

รับเรื่อง , นายตรวจเขตรับ

เรื่องและตรวจสอบสถานที ่

, วศิวกรตรวจสอบงาน

วศิวกรรม 

8 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

- 

2) 

การพิจารณา 
 

ผูอํานวยการกองชาง

ตรวจสอบพิจารณา 
 

2 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

- 

3) 

การพิจารณา 
 

ปลัดอบต. ตรวจพิจารณา 

, รองนายกอบต.หรอืผูทํา

การแทนตรวจพิจารณา ,  

เสนอเพื่อลงนาม

ใบอนุญาต 

13 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

- 

4) 
การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถิ่น

พิจารณาอนุญาตแลวผูขอ

2 วัน องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

- 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ตองมาชําระคาธรรมเนยีม

ในการตรวจแบบแปลน

และการออกใบอนุญาต

แลวจงึจะนําใบเสร็จรับเงนิ

เปนหลกัฐาน 

เพื่อออกใบอนุญาตให

ตอไป  (ชําระคาธรรมเนยีม

ภายใน 30  วันนับแตวันที่

ไดรับแจงมิฉะนัน้จะถอืวา

ไมประสงคจะขออนุญาต) 
 

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 25 วัน 

 

14. งานบริการนีผ้านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  

 ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบับ (กรณบีุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรับรอง

นติบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีติบิุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขออนุญาต

กอสรางอาคาร   

(แบบข. 1) 

องคการบรหิารสวน

ตําบลทาทองใหม

อําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธาน ี

1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาเอกสารที่ดนิ

พรอมสารบัญ 

จดทะเบยีน 

ครบทุกหนา 

- 0 1 ชุด - 

3) 
สําเนาทะเบยีนบาน

ผูขออนุญาต 

- 0 1 ชุด - 

4) 

หนังสอืยนิยอมจาก

เจาของที่ดนิ (กรณี

ที่สรางในที่ดนิของ

บุคคลอ่ืน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

หนังสอืสัญญาเชา

ที่ดนิที่ยงัมีผล

ผูกพันกนัอยู (กรณี

เปนที่ดนิเชา) 

- 1 0 ชุด - 

6) 

หนังสอืยนิยอมให

ปลูกสรางอาคาร

ผนังรวม (กรณใีช

ผนังตางเจาของ

รวมกัน) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสอืยนิยอมให

ปลูกสรางอาคารชิด

เขตที่ดนิ (ถาหาง

แนวเขตไมถงึ 50 

ซม.) 

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

8) 

การคํานวณ (กรณี

เปนอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่

กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและวัสดุทนไฟ

เปนสวนใหญ 

- 1 0 ชุด ((เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน)) 

9) 

หนังสอืรับรอง

รายงานการ

คํานวณของวศิวกร

ผูคํานวณพรอม

สําเนาใบอนุญาต

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

10) 

หนังสอืรับรองของผู

ควบคุมงาน (กรณี

เจาของอาคารเปนผู

ควบคุงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

11) 

หนังสอืรับรองของผู

ควบคุมงานมาตรา 

29 (ตองมีวศิวกร

ควบคุมงานสําหรบั

อาคารตัง้แต 3 ช้ัน

ข้ึนไป 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 

12) 

หนังสอืรับรอง

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วชิาชีพสถาปต

กรรมควบคุม (กรณี

เปนอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุม

งาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สาธารณะและ

อาคารตัง้แต  

4 ช้ันข้ึนไป 

13) 

สําเนาหนงัสอื

รับรองการจด

ทะเบยีน

วัตถุประสงคผูมี

อํานาจลงช่ือแทน

นติบิุคคลของผู

อนุญาต 

- 0 1 ชุด - 

14) 

หนังสอืแสดงวาเปน

ผูจัดการหรอื

ตัวแทนซ่ึงเปน

ผูดําเนนิการของนติิ

บุคคล 

- 1 0 ชุด - 

15) 

หนังสอืมอบอํานาจ

เปนตัวแทนเจาของ

อาคารพรอมปด

อากรแสตมปตาม

กฎหมาย (กรณี

ตัวแทนเจาของ

อาคารเปนผู

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

16) 
สําเนาหนงัสอืแสดง

การเปลี่ยนช่ือ-สกุล 

- 0 1 ชุด - 

17) 

หนังสอืแสดงวา

คณะกรรมการ

ควบคุมจัดสรรทีด่นิ

ไดพิจารณาใหความ

เห็นชอบแผนผัง

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

โครงการจัดสรร

ที่ดนิแลว (กรณเีปน

อาคารเขาขายการ

จัดสรร) 

 

16. คาธรรมเนยีม 

1) คาธรรมเนยีมใบอนุญาตกอสราง 

คาธรรมเนยีม20 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนยีมใบอนุญาตดัดแปลง/ร้ือถอน/เคลื่อนยาย 

คาธรรมเนยีม10 บาท 

หมายเหตุ - 

3) คาธรรมเนยีมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช 

คาธรรมเนยีม20 บาท 

หมายเหตุ - 

4) คาธรรมเนยีมใบรับรอง 

คาธรรมเนยีม100 บาท 

หมายเหตุ - 

5) คาธรรมเนยีมใบแทนใบอนุญาตหรือใบรับรอง 

คาธรรมเนยีม5 บาท 

หมายเหตุ - 

6) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงไมเกนิ 2 ช้ันหรือสูงไมเกนิ 12 เมตรต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม0.5 บาท 

หมายเหตุ - 

7) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงไมเกนิ 2 ช้ันแตไมเกนิ 3 ช้ันต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม2 บาท      หมายเหตุ - 
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8) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงเกนิ 3 ช้ันหรือสูงไมเกนิ15 เมตรต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม2 บาท 

หมายเหตุ - 

9) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงเกนิ 3 ช้ันหรือสูงเกนิ 15 เมตรต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม4 บาท 

หมายเหตุ - 

10) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารประเภทตองมพ้ืีนรับน้ําหนักเกนิ 500 ก.ก./ต.ร.ม. ๆละ 

คาธรรมเนยีม0.5 บาท 

หมายเหตุ - 

11) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

ปายคดิตามพ้ืนท่ีของปายต.ร.ม.  ละ 

คาธรรมเนยีม4 บาท 

หมายเหตุ - 

12) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

เข่ือน, ทางหรือทอระบายน้ําร้ัวหรือกําแพงคดิตามความยาวเมตรละ 

คาธรรมเนยีม1 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

หมายเหต(ุ0-7737-9769 

www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai) 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบรกิารประชาชนสํานกัปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบข.1 คําขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคารหรอืรื้อถอนอาคาร 

- 

19. หมายเหต ุ

- 

วันท่ีพิมพ 23/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที ่2 โดยสํานกังานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 
 


