
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่ใหบรกิาร : เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ วิธีการ เงือ่นไข (ถามี) ในการยืน่คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนญุาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ 
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยาย
เวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรบั
ใบอนุญาตทราบกอนสิน้กําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณ ี
  
 
ชองทางการใหบริการ 
 

 สถานที่ใหบรกิาร 
สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร/
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 7 วัน 
 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ย่ืนคําขออนุญาตกอสรางอาคาร พรอมเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

2) การพจิารณา 
เจาพนักงานทองถิน่ตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต (กรณีเอกสารถูกตอง) และนายตรวจเขต  ออกตรวจ
สถานที่และตรวจสอบตาม พ.ร.บ.  ควบคุมอาคาร 
(หมายเหตุ: (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

2 วัน - 
 

3) การพจิารณา 
นายชางเขต  ตรวจรายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

4) การพจิารณา 
ผูอํานวยการกองชาง  ตรวจรายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

5) การพจิารณา 
ปลัดเทศบาล  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ 
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

6) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
นายกเทศมนตรี  พิจารณารายงานผลการตรวจสอบและอนุมัต ิ
(หมายเหต:ุ (กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่  สํานักงาน
เทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร))  

1 วัน - 
 

 
 
 
 
 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรบัรองนิตบิุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนติิบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบบัทุกหนา พรอม
เจาของทีด่ินลงนามรับรองสําเนา ทกุหนา  กรณีผูขออนญุาตไมใช
เจาของทีด่ินตองมีหนังสือยนิยอมของเจาของทีด่ินใหกอสราง
อาคารในทีด่ิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนญุาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใชทีด่ินและประกอบกิจการในนคิมอตุสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบบัตออายุ หรอืใบอนุญาตใหใชที่ดนิและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงือ่นไขและแผนผังทีด่ินแนบทาย 
(กรณีอาคารอยูในนคิมอตุสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนญุาต) 

- 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนาบตัรประจําตัวประชาชน สาํเนา
ทะเบียนบาน หรือหนังสอืเดินทางของผูมอบและผูรบัมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนญุาต) 

- 

7) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบยีนบานของผูมีอาํนาจลง
นามแทนนติิบคุคลผูรบัมอบอํานาจเจาของที่ดนิ (กรณีเจาของ
ที่ดนิเปนนติิบคุคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนญุาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดนิตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดนิ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนญุาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรบัรองของสถาปนกิผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนญุาตเปน                
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรบัรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลกัษณะ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีมี่ลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ทีอ่ยู ของสถาปนกิ 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ือ
อาคาร สถานทีก่อสราง ช่ือ คุณวุฒิ ทีอ่ยู ของวิศวกรผูคาํนวณ
พรอมลงนามทกุแผน          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
อาคารที่กอสรางดวยวัสดถุาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณทีต่องมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรบัแรงสัน่สะเทอืนจากแผนดนิไหวได ตามกฎกระทรวง 
กําหนดการรับน้ําหนกั ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรบัอาคารในการตานทานแรงสัน่สะเทอืนของ
แผนดนิไหว พ.ศ. 2540 ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณ การ
ออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกนิกวาคาทีก่ําหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรอื คา fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดทุี่
รับรองโดยสถาบนัที่เช่ือถอืได วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาต 
ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรตีทีหุ่มเหลก็เสริม หรอื คอนกรีตหุมเหล็ก ไม
นอยกวาที่กําหนดในกฎกระทรวง หรอืมีเอกสารรับรองอตัราการ
ทนไฟจากสถาบนัที่เช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนกิผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนกิควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

18) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกนัเพลิงไหม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบดัน้ําเสียและการระบายน้ําทิง้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลฟิต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารทีต่องย่ืนเพิม่เติมสําหรับกรณีเปนอาคารสงู หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

 
 
คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 
 
 
 
 



ชองทางการรองเรียน แนะนําบรกิาร 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบรกิาร 
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธกิารและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  

2) จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ ((ผานศนูยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร 
(หมายเหต:ุ (054-652660 ตอ 108))  

4) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 


