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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
2. หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง 
3. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
4. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท, 
โทรสาร 075-771511 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทร ถึง วันศุกร (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตเวลา 08:30-16:30 น.   
(ไมมีพักเท่ียง) 

5. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอและในการพิจารณาอนญุาต 
 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันท่ีไดรับคำ
ขอ ในกรณีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไมอนุญาตไดภายในกำหนดเวลา ให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
6. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร  ยื่นคำขออนุญาตกอสราง
อาคาร พรอมเอกสาร  

1 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

2) 

การพิจารณา  เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอ  

2 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

3) 

การพิจารณา  เจาพนักงานทองถ่ิน
ดำเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีกอสรางจัดทำผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี 
เก่ียวของ เชน ประกาศ

7 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภัย ในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ. จัดสรรที่ดิน ฯ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณา ออกใบอนุญาต (อ.
1) และแจงใหผูขอมารบั
ใบอนุญาต กอสรางอาคาร 
(น.1)  

35 วัน องคการบริหาร
สวนตําบลทุงปรัง  
อําเภอสิชล  
จังหวัด
นครศรธีรรมราช 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
7. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

7.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

3) 

แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร (แบบ ข.
1) 

- 0 1 ชุด  

4) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรอื ส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนา พรอม 
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา 
ทุกหนา กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช 
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสราง 
อาคารในที่ดิน 

     

5) ใบอนญุาตใหใช      
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรอื ใบอนุญาตฯ 
ฉบับตออายุ หรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณี 
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

6) 

กรณีที่มีการมอบ
อำนาจ ตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป ๓๐ บาท 
พรอมสำเนาบัตร
ประจำตัว
ประชาชน สำเนา
ทะเบียนบาน 
หรอืหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอำนาจ 

     

7) 

บัตรประจำาตัว
ประชาชน 
และสําาเนา
ทะเบียนบานของ
ผูมีอำนาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอำนาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน 
เปนนิติบุคคล) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

8) 

หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด 
เขตที่ดิน) 

     

9) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สำเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

     

10) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สำเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

     

11) 

แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คุณวุฒิ ที่อยูของ
สถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.
2528) 

12) 

รายการคํานวณ
โครงสราง แผน
ปกระบุชื่อเจาของ
อาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่กอสราง 
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู 
ของวิศวกรผู
คำนวณพรอมลง 
นามทุกแผน 
(กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ี 
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง 
ประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคำนวณให
อาคารสามารถรับ 
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กำหนดการรบั 
น้ําหนัก ความ
ตานทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพื้นดินท่ี
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคำนวณ การ
ออกแบบ
โครงสราง 

13) 

กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กำหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรือ คา 
fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได วิศวกรผู
คำนวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

     

14) 

กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม
เหล็กเสรมิ หรือ 
คอนกรีตหุมเหล็ก 
ไมนอยกวาที่
กำหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ 
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประกอบการขอ
อนุญาต 

15) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสราง พรอม
สำเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ 
สถาปตยกรรม 
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

     

16) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสราง พรอม
สำเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคมุ
งาน) 

     

17) 

แบบแปลนและ
รายการคำนวณ
งานระบบของ
อาคารตาม 
กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

     

18) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร 
ผูออกแบบระบบ
ปรบัอากาศ 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 

     

20) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร 
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม 

     

21) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร 
ผูออกแบบระบบ
บำบัดนํ้าเสียและ
การระบายน้ําทิ้ง 

     

22) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร 
ผูออกแบบระบบ
ประปา 

     

23) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกร 
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
คําขออนุญาต
เคลื่อนยายอาคาร 
(แบบ ข 2) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรอืส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนา กรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหเคลื่อนยาย
อาคารไปไวใน
ที่ดิน 

- 0 1 ชุด - 

3) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจ ตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด - 

4) 

หนังสือมอบ
อํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณผีูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดิน) 

- 1 0 ชุด - 

5) 
สําเนาบัตร
ประชาชนและ

- 0 1 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีนติิบุคคล
เปนเจาของที่ดิน) 

6) 

หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณทีี่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณทีี่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

8) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลนและ
รายการประกอบ
แบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

9) 

รายการคํานวณ
โครงสรางพรอม
ลงลายมือชื่อ เลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผูออกแบบ 

- 1 0 ชุด - 

10) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน 
(แบบ น.4) (กรณี
ที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

11) 

หนังสือแสดง
ความยินยอมของ
ผูควบคุมงาน 
(แบบ น.4) (กรณี
ที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
8. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

9. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลทุงปรัง  อําเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ (หมูท่ี 10 ตําบลทุงปรัง อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช /โทร,โทรสาร 075-771511 / เว็บไซต 
www.thungprang.go.th) 
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10. หมายเหตุ 
1. หากเห็นวาคำขอไมถูกตองหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด และไมอาจแกไข/เพิ่มเติมไดในขณะนั้น ผูรับคำขอและผูย่ืน
คำขอจะตองลงนามบันทกึความบกพรองและรายการเอกสาร/หลักฐานรวมกัน พรอมกำหนดระยะเวลาใหผูย่ืนคำขอ
ดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติม หากผูยื่นคำขอไมดำเนินการแกไข/เพ่ิมเติมไดภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูรับคำขอจะดำเนินการ
คืนคำขอและเอกสารประกอบการพิจารณา  
2. พนักงานเจาหนาที่จะยังไมพิจารณาคำขอและยังไมนับระยะเวลาดำเนินงานจนกวาผูยื่นคำขอจะดำเนินการแกไขคำขอ
หรอืยื่นเอกสารเพ่ิมเติมครบถวนตามบันทึกความบกพรองนั้นเรียบรอยแลว  
3. ระยะเวลาการใหบริการตามคูมือเร่ิมนับหลังจากเจาหนาที่ผูรับคำขอไดตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหลักฐานแลว
เห็นวามีความครบถวนตามท่ีระบุไวในคูมือประชาชน  
4. ทั้งนี้ จะมีการแจงผลการพิจารณาใหผูย่ืนคำขอทราบภายใน 7 
 

 


