
คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :  องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข ในการย่ืนคําขอและในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคําสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วันนับแต่วันท่ีได้รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่
อาจมีคําสั่งไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วัน 
แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจําเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกําหนดเวลา
หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ช่องทางการให้บริการ 
สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้วอําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 037-218-613  Website: www.hadnangkaew.go.th/ 
 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  

ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
 

ข้ันตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 7 วันทําการ 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคําขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร 
10 นาท ี กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว

อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 
2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจสอบพจิารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

1 วัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจนีบุรี 

 
3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินดาํเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องเช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ 
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

5 วัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพจิารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)  

1 วัน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว
อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจนีบุรี 

 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 
และแจ้งให้ 
ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

4) 
 

โฉนดทีด่ินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบบัทุกหน้าพร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ทีด่ินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายุหรือใบอนุญาตใหใ้ช้
ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

6) 
 

กรณีที่มีการมอบอํานาจต้องมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป์๓๐บาทพร้อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสอืเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

7) 
 

บัตรประจําตัวประชาชนและสาํเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอํานาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปตัยกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

12) 
 

รายการคํานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ)่ กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคํานวณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวไดต้ามกฎกระทรวงกําหนดการรับนํ้าหนักความตา้นทานความคงทนของอาคารและพ้ืนดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการคํานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า 
fc’> 173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้คํานวณและผู้ขออนุญาตลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

14) 
 

กรณีอาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุม้เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม  
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบดันํ้าเสียและการระบาย
นํ้าทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต ์
ฉบับจริง 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเป็นอาคารสงูหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต  ค่าธรรมเนียม 20 บาท 
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะนําบริการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลหาดนางแก้ว  อําเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
โทรศัพท์ / โทรสาร : 037-218-613 Website: www.hadnangkaew.go.th 
 
 


