
คู�มอืสําหรับประชาชน : การขออนุญาตก�อสร�างอาคารตามมาตรา 21 

หน�วยงานท่ีให�บริการ :องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูลกระทรวงมหาดไทย 

 

หลักเกณฑ( วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู�ใดจะก�อสร�างอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถ่ินโดยเจ�าพนกังานท�องถิ่นต�องตรวจพิจารณา

และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสอืแจ�งคําสั่งไม�อนุญาตพร�อมด�วยเหตุผลให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45

วันนับแต�วันที่ได�รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป/นที่เจ�าพนักงานท�องถิ่นไม�อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม�อาจมีคําสั่ง

ไม�อนุญาตได�ภายในกําหนดเวลาให�ขยายเวลาออกไปได�อีกไม�เกิน 2คราวคราวละไม�เกิน 45วันแต�ต�องมี

หนังสอืแจ�งการขยายเวลาและเหตุจําเป/นแต�ละคราวให�ผู�ขอรับใบอนุญาตทราบก�อนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่

ได�ขยายเวลาไว�นั้นแล�วแต�กรณี 

 

ช�องทางการให�บริการ 

สถานท่ีให
บริการ 
ที่ทําการองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นที่จะดําเนินการ
ก�อสร�างอาคาร/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป�ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

สถานท่ีให
บริการ 
องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัด
สตลู/ติดต�อด�วยตนเองณหน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป�ดให�บริการวันจันทร�
ถึงวันศุกร� (ยกเว�นวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) 
ตั้งแต�เวลา 00:00 - 00:00 น. 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอน ระยะเวลา และส�วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน 

ลําดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคําขออนุญาตก�อสร�างอาคารพร�อมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนทีท่ี่จะ
ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร)) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนทีท่ี่จะ
ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร)) 

2 วัน - 
 

3) การพิจารณา 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใช�
ประโยชน�ที่ดินตามกฎหมายว�าด�วยการผังเมอืง
ตรวจสอบสถานที่ก�อสร�างจัดทําผังบริเวณแผนทีส่ังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วข�องเช�นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
(หมายเหต:ุ (องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนทีท่ี่จะ
ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร)) 

7 วัน - 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ�าพนักงานท�องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจ�งให�ผู�ขอมารับ
ใบอนุญาตก�อสร�างอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในพ้ืนทีท่ี่จะ
ขออนุญาตก�อสร�างอาคาร)) 

35 วัน - 
 



 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง0ฉบับ 
สําเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบคุคล 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตก�อสร�างอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท�าต�นฉบับทุกหน�าพร�อม
เจ�าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน�ากรณีผู�ขออนุญาต
ไม�ใช�เจ�าของท่ีดินต�องมีหนังสือยินยอมของเจ�าของท่ีดินให�
ก�อสร�างอาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให�ใช�ที่ดินและประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับต�ออายุหรือใบอนุญาตให�
ใช�ที่ดินและประกอบกิจการ (ส�วนขยาย) พร�อมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบท�าย (กรณีอาคารอยู�ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง1ชุด 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจต�องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากร
แสตมป<๓๐บาทพร�อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ�านหรือหนังสือเดินทางของผู�มอบและผู�รับมอบ
อํานาจ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 

- 

7) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ�านของผู�มี
อํานาจลงนามแทนนติิบุคคลผู�รับมอบอํานาจเจ�าของท่ีดิน 
(กรณีเจ�าของท่ีดินเป?นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง0ชุด 
สําเนา1ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให�ชิดเขตที่ดินต�างเจ�าของ (กรณีก�อสร�าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู�ออกแบบพร�อมสําเนา
ใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพสถาป@ตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป?นอาคารมีลกัษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพ
สถาป@ตยกรรมควบคมุ) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด   

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู�ออกแบบพร�อมสําเนาใบอนุญาต
เป?นผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป?นอาคาร
มีลักษณะขนาดอยู�ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมี
ลายมือชือ่พร�อมกับเขียนชือ่ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู�ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู�ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสร�างแผ�นปกระบุชือ่เจ�าของอาคารชื่อ
อาคารสถานท่ีก�อสร�างชื่อคุณวุฒิที่อยู�ของวิศวกรผู�คํานวณ
พร�อมลงนามทุกแผ�น          (กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารท่ีก�อสร�างด�วยวัสดุถาวรและทนไฟเป?นส�วน
ใหญ�) กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู�ในบริเวณท่ีต�องมีการ
คํานวณให�อาคารสามารถรับแรงส่ันสะเทือนจาก
แผ�นดินไหวได�ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความ
ต�านทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับอาคาร
ในการต�านทานแรงส่ันสะเทือนของแผ�นดินไหวพ.ศ. 2540 
ต�องแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบโครงสร�าง 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
 

กรณีใช�หน�วยแรงเกินกว�าค�าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช�นใช�ค�า fc > 65 ksc. หรือค�า fc’> 173.3 
ksc. ให�แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันท่ีเชือ่ถือได�วิศวกรผู�
คํานวณและผู�ขออนุญาตลงนาม 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที่เข�าข�ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ต�องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ�มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ�มเหล็กไม�น�อยกว�าท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได�ประกอบการ
ขออนุญาต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป?นผู�ควบคุมงานของสถาปนิกผู�ควบคุมการ
ก�อสร�างพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพ
สถาป@ตยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารท่ีต�องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป?นผู�ควบคุมงานของวิศวกรผู�ควบคุมการ
ก�อสร�างพร�อมสําเนาใบอนุญาตเป?นผู�ประกอบวิชาชีพ

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
วิศวกรรมควบคมุ (กรณีอาคารท่ีต�องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในส�วนของผู�ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคาํนวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบไฟฟSา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบปSองกันเพลิงไหม� 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 

- 



ลําดับ ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�าม)ี หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบบาํบัดนํ้าเสียและการระบายนํ้าท้ิง 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู�ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู�ออกแบบระบบลฟิต( 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารที่ต�องยืน่เพิ่มเติมสําหรับกรณีเป/นอาคารสูง
หรืออาคารขนาดใหญ�พิเศษ) 

- 

 

ค�าธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 
1) เป?นไปตามหลักเกณฑ(ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -) 

ค�าธรรมเนียม 0 บาท 
 
 



 

ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
1) กรุงเทพมหานครร�องเรียนผ�านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร�เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท� (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย� (224 ถ.พระราม 9 แขวงห�วยขวางเขตห�วยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย�ดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร�องเรียนด�วยตนเอง 
6. ตู�รับฟ7งความคิดเห็น (ตั้งอยู�ณศูนย�บริการข�อมลูข�าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6))) 

2) จังหวัดอื่นๆร�องเรียนต�อผู�ว�าราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ ((ผ�านศูนย�ดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) องค�การบริหารส�วนตําบลนาทอนอําเภอทุ�งหว�าจังหวัดสตูล 
(หมายเหต:ุ -) 

4) ศูนย�บริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / 
ตู�ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300)) 

 

แบบฟอร(ม ตัวอย�างและคู�มอืการกรอก 

ลําดับ ชือ่แบบฟอร(ม 
ไม�มีแบบฟอร�ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 

 

 

 

 


