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หน่วยงานที่ให้บริการ : องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  อ าเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง 
 

 
หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :  กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ :  กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว 

หมวดหมู่ของงานบริการ :  อนุญาต / ออกใบอนุญาต / รับรอง 

กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต  หรือที่เกี่ยวข้อง : 
 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522  กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  พ.ศ.2522 

ระดับผลกระทบ :  บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บริการ :  ท้องถิ่น 

หลักเกณฑ์  วิธกีาร  เงื่อนไข (ถ้ามี)  ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารประเภทอ่ืน ๆ  ซึ่งไม่เข้าข่ายเป็นอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ  ต้อง
ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น  โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน  10  วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 
 
ช่องทางการให้บริการ 

สถานที่ให้บริการ : ระยะเวลาเปิดให้บริการ : 

องค์การบริหารส่วนต าบลวังคีรี  (หรือที่ท าการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคาร) / ติดต่อด้วยตนเอง 
ณ หน่วยงาน 

เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน  ระยะเวลา  และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
 ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :  10  วันท าการ 
ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ  ข.1)  พร้อม
เอกสาร 
(หมายเหตุ: -)  

1  วันท าการ จุดรับค าขอ 

คู่มือส าหรับประชาชน 
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารประเภทอื่น ๆ  ตามมาตรา 21 
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ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบเอกสาร
เบื้องต้น 
(หมายเหตุ: -)  

1 วั นท าการ จุดรับค าขอ 
 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง  เช่น  ประกาศ
กระทรวงคมนาคม  เรื่อง เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ  และ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
(หมายเหตุ: -)  

1  วันท าการ จุดรับค าขอ 
 

4) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ อ.1) 
(หมายเหตุ: -)  

2  วันท าการ จุดรับค าขอ 
 

5) การลงนาม / คณะกรรมการมีมติ 
แจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ  น.1) 
รับใบอนุญาตพร้อมช าระค่าธรรมเนียม 
(หมายเหตุ: (ค่าธรรมเนียมข้ึนอยู่กับขนาดพ้ืนที่และ
ลักษณะอาคาร))  

5  วันท าการ จุดรับค าขอ 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
1) บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง  1  ฉบับ 
ส าเนา  0  ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2)  หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

3) แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ  (แบบ  ข.1) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
4) โฉนดที่ดิน  น.ส.3  หรือ  ส.ค.1  ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า  

พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  
หรือใบอนุญาตฯ  ฉบับต่ออายุ  หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ  (ส่วนขยาย)  พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบท้าย  (กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) กรณีที่มีการมอบอ านาจ  ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  ติดอากร
แสตมป์  30  บาท  พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
ส าเนาทะเบียนบ้าน  หรือหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับ
มอบอ านาจ 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) บัตรประจ าตัวประชาชน  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจ  ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ  เจ้าของที่ดิน  
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง  0  ชุด 
ส าเนา  1  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ  (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
9) หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต  

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม  (กรณีที่เป็น
อาคาร  มีลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ  ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) แผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ  ที่อยู่ของ
สถาปนิก  และวิศวกรผู้ออกแบบ  ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง  5  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

12) รายการค านวณ  แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร  ชื่ออาคาร  
สถานที่ก่อสร้าง  ชื่อ  คุณวุฒิ  ที่อยู่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น  (กรณีอาคารสาธารณะ  อาคารพิเศษ  อาคาร
ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)  กรณีอาคาร
บางประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการค านวณให้อาคาร
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้  ตาม
กฎกระทรวง  ก าหนดการรับน้ าหนัก   ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร  และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบ
โครงสร้างให้สามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว / 
เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 
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ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 
13) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6  

พ.ศ. 2527  เช่น  ใช้ค่า fc > 65 ksc.  หรือ  ค่า fc’ > 
173.3 ksc.  ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคง
แข็งแรงของวัสดุ  ที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้  วิศวกรผู้
ค านวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

14) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่  48  พ.ศ. 
2540  ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม  หรือ  
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวง  หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบ) 

- 

15) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม  (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม  (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง  1  ชุด 
ส าเนา  0  ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ควบคุมงาน) 

- 

 
ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528  

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: (ขึ้นอยู่กับขนาดพ้ืนที่และลักษณะอาคาร))  

ค่าธรรมเนียม  0  บาท 
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ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 
1) ผู้ว่าราชการจังหวัด 

ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด  ทุกจังหวัด 
2) กรุงเทพมหานคร  ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

1.  ทางอินเทอร์เน็ต  http://www.dpt.go.th 
2.  ทางโทรศัพท์  ถ.พระราม 9 : 02-201-8000,  ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000 
3.  ทาง ไปรษณีย์  224  ถ.พระราม 9  แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ  10320  และ 

218/1 ถ.พระรามที่ 6  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 10400 
4.  ศูนย์ด ารงธรรม  กรมโยธาธิการและผังเมือง  โทร. 02  299  4311 – 12 
5.  ร้องเรียนด้วยตนเอง 
6.  ตู้รับฟังความคิดเห็น  ตั้งอยู่  ณ  ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ  ถนนพระรามที่ 6 

2) ศูนย์บริการประชาชน  ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
เลขที่  1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300 / สายด่วน  1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ. 1111  เลขที ่ 1  ถ.พิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม.  10300  

3) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  (ส านักงาน ป.ป.ท.) 
- 99  หมู่  4  อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค  ชั้น  2  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลคลองเกลือ  อ าเภอปากเกร็ด  

จังหวัดนนทบุรี  11120 
- สายด่วน  1206 / โทรศัพท์  0 2502 6670-80  ต่อ  1900 ,  1904- 7 /  
 โทรสาร  0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนส าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation 
Center / Email : Fad.pacc@gmail.com))  
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
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