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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงานทีรบัผิดชอบ:เทศบาลตาํบลบา้นแหลม 
 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชอืกระบวนงาน:การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารทีใหบ้รกิารในสว่นภมิูภาคและสว่นทอ้งถิน (กระบวนงานบรกิารที

เบ็ดเสรจ็ในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง  

5. กฎหมายทใีห้อาํนาจการอนุญาต หรือทเีกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทใีห้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทกีาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอ้บญัญัตทิอ้งถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทกีาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จาํนวนเฉลยีต่อเดอืน0  

 จาํนวนคาํขอทมีากทสีุด 0  

 จาํนวนคาํขอทน้ีอยทสีุด 0  

10. ชอือ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 

14:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) 2)    สถานทใีห้บริการ เทศบาลตาํบลบา้นแหลม อาํเภอบา้นแหลม จงัหวดัเพชรบรุ ี

 

12. หลักเกณฑ ์วิธีการ เงอืนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจา้พนกังานทอ้งถินตอ้งตรวจพิจารณาและออก

ใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจง้คาํสงัไมอ่นญุาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบภายใน 45วนันบัแตว่นัทีได้
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รบัคาํขอในกรณีมีเหตจุาํเป็นทีเจา้พนกังานทอ้งถินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคาํสงัไมอ่นญุาตไดภ้ายใน

กาํหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต่อ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุ

จาํเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรบัใบอนญุาตทราบก่อนสินกาํหนดเวลาหรือตามทีไดข้ยายเวลาไวน้นัแลว้แตก่รณี 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทรัีบผิดชอบ 

ท ี ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

รบัคาํรอ้งขออนญุาต

ก่อสรา้งอาคาร ตรวจสอบ

สถานทีก่อสรา้ง/ความ

มนัคงแข็งแรง 

2 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตก่อสรา้ง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 

 

รบัคาํรอ้งขออนญุาต

ก่อสรา้งอาคาร ตรวจสอบ

สถานทีก่อสรา้ง/ความ

มนัคงแข็งแรง 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตก่อสรา้ง

อาคาร) 

3) 

ประเภท การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ  

เจา้พนกังานทอ้งถินอนมุตัิ

ลงนาม 

2 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตก่อสรา้ง

อาคาร) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 

 

ชาํระค่าธรรมเนียม/ออก

ใบอนุญาต) 

 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนญุาตก่อสรา้ง

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 6 วนั 
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14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ผ่านการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยนืคาํขอ 

ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

คาํรอ้งขอ

อนญุาตก่อสรา้ง

อาคาร (แบบ ข.

๑) โดยกรอก

ขอ้ความให้

ครบถว้น 

- 1 0 ฉบบั  

2) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น และบตัร

ประชาชนของผู้

อนญุาตพรอ้ม

เซ็นรบัรองสาํเนา

ถกูตอ้งทกุหนา้ 

- 0 1 ฉบบั  

3) 

สาํเนาโฉนดทีดิน

ขนาดเทา่ตวัจรงิ 

จาํนวน ๒ ชดุ 

โดยใหเ้จา้ของ

ทดีินเซ็นชือ

รบัรองสาํเนาทกุ

หนา้ 

- 0 2 ชดุ - 

4) 

สาํเนาทะเบียน

บา้น และบตัร

ประชาชนของ

เจา้ของทดีิน

เซ็นชือรบัรอง

- 0 1 ฉบบั  
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สาํเนาถกูตอ้ง

อย่างละ ๑ 

ฉบบั  

5) 

หนงัสือยินยอม

ใหท้าํการ

ก่อสรา้งอาคาร

ในทีดิน 

- 1 0 ชดุ ในกรณีปลูกสรา้ง

อาคารในทดีนิ

บคุคลอนื  

6) 

หนงัสือมอบ

อาํนาจพรอ้มปิด

อากรแสตมป์ 

๓๐ บาท  

- 1 0 ฉบบั  

7) 

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ  

- 0 1 ฉบบั กรณเีป็นอาคารที

มลีกัษณะขนาด

อยู่ในประเภทเป็น

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคมุ  

8) 

หนงัสือรบัรอง

ของผูป้ระกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม 

- 1 0 ฉบบั กรณเีขา้ข่าย

ควบคมุตาม 

พ.ร.บ.วิชาชพี

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ 

9) 

รายการคาํนวณ 

๑ ชดุ 

- 1 0 ชดุ กรณเีป็นอาคารที

มลีกัษณะและ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็น

วชิาชีพวศิว

ควบคมุ 
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ท ี
รายการเอกสาร

ยนืยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

 

10) 

สาํเนาหรอื

ภาพถ่าย

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม/

สถาปัตยกรรม 

 0 1 ฉบบั  

11) 

หนงัสือยินยอม

ใหก้่อสรา้งชิด

แนวเขตทีดิน/ใช้

ฐานรากรว่มกนั/

ใชผ้นงัรว่มกนั 

- 1 0 ฉบบั  

12) 

แบบบแปลน

รูปแบบตา่งๆ 

และผงับรเิวณ

รายการก่อสรา้ง 

- 5 0 ชดุ  

13) 

ในกรณีผูย้ืนขอ

อนญุาตในนาม

หา้งหุน้ส่วน หรอื

บรษัิทให้

ประทบัตราหา้ง

หรอืบรษิัทดว้ย 

และสาํเนา

หนงัสือรบัรอง

การจดทะเบียน

ทอีอกไมเ่กิน ๖ 

เดือน 

- 0 1 ฉบบั  

14) เอกสารอืนๆ - 0 0 ชดุ ถา้ม ี
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16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับท ี7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม  รออกใบอนญุาตตอ่ฉบบั ฉบบัละ 20 บาท 

หมายเหตุ – 

 

 

รายละเอียด

ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท/ร้อยละ) 

1 คา่ธรรมเนียมการออกใบอนุญาตตอ่ฉบบั ฉบบัละ 20 บาท 20 บาท 

2 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง อาคารสงูไมเ่กิน 2 ชนั 

หรือไม่เกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

0.5 บาท 

3 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง อาคารสงูเกิน 2 ชนั แตไ่ม่

เกิน 3 ชนั สงูเกิน 12 เมตร ตารางเมตรละ 2.00 บาท 

2 บาท 

4 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง อาคารสงูเกิน 3 ชนั หรือ

สงูเกิน 15 เมตรขึนไป ตารางเมตรละ 4.00 บาท 

4 บาท 

5 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง อาคารประเภททีมีพืนทีรบั

นาํหนกัเกิน 500 กิโลกรมัตอ่ตารางเมตร ตารางเมตรละ 4.00 

บาท 

4 บาท 

6 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง พนืทีทีใชเ้ป็นทีจอดรถ

ทางเขา้-ออก ตารางเมตรละ 0.50 บาท 

0.5 บาท 

7 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง ปา้ยคิดพืนทีของปา้ย

ตารางเมตรละ 4.00 บาท 

4 บาท 

8 คา่ธรรมเนียมการตรวจแบบก่อสรา้ง อาคารซงึตอ้งวดัความ

ยาว เมตรละ 1.00 บาท  

( เขืน,ทาง,ทอ่ระบายนาํ,รวั,กาํแพง ) 

1 บาท 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์นต็ (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท ี6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามท ี6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ดาํรงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้งเรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้บัฟังความคิดเห็น (ตงัอยูณ่ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการถนนพระรามท ี6) 

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆรอ้งเรียนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ((ผ่านศูนยด์าํรงธรรมประจาํจงัหวดัทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท ี1 ถ.พษิณุโลกเขตดสุิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขท ี1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุิตกทม. 10300) 

4) ช่องทางการร้องเรียน ศนูยด์าํรงธรรมเทศบาลตาํบลบา้นแหลม  หมูที่  ต.บา้นแหลม อ.บา้นแหลม          

จ.เพชรบรีุ  โทร -772096  

 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 
 

วันทพีมิพ ์ 19/07/2558 

สถานะ เผยแพรคู่มื่อบนเว็บไซตแ์ลว้ 

จัดทาํโดย นางปินทอง  ศรจงัหวดั 

อนุมัตโิดย นายวนั  เมฆอคัคี 

เผยแพร่โดย นายวนั  เมฆอคัคี 


