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   หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
          ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับอนุญาทราบภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่ขออนุญาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน ๒ คราว คราวละไม่เกิน ๔๕ วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
สถำนที่ให้บริกำร 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลกรูด เลขท่ี ๑๖๓/๒ 
หมู่ที่ ๑ ต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
โทร/โทรสาร ๐๗๗-๔๐๑-๑๐๐ www.krud.go.th  
(ที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะด าเนินการ
ก่อสร้างอาคาร ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน) 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง  
วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) 
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : ๔๕ วัน 
ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 

๑. กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร 

๑ วัน องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๒. กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

๒ วัน องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

๓. กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหารฯ และ
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดินฯ 

๗ วัน องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 
 

http://www.krud.go.th/


ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
๔. กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.๑) และแจ้งให้ผู้
ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.๑) 

๓๕ วัน องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
       ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

รำยงำนเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 
       ๑. เอกสำรยื่นยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑. บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณี
บุคคล
ธรรมดา) 

๒. หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

       ๒. เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น

ยันตัวตน 
หน่วยงำนภำครัฐผู้

ออกเอกสำร 
จ ำนวนเอกสำร

ฉบับจริง 
จ ำนวนเอกสำร

ส ำเนำ 
หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑. แบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (แบบ 
ข.๑) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒. โฉนดที่ดิน น.ส.๓
หรือส.ค.๑ ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า
พร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนาทุก
หน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสาร
ในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๓. ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ 
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอุตสาหกรรม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสาร
ในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต) 

๔. กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท 
พร้อมส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
ส าเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอ านาจ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสาร
ในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต) 

๕. บัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อ านาจลงนามแทน
นิติบุคคล ผู้รับมอบ
อ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- ๐ ๑ ชุด (เอกสาร
ในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต) 

๖. หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตท่ีดินต่าง ๆ 
เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสาร
ในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๗. หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนาใบ 
อนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ 
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

๘. หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

๙. แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง
และคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎ
หระทรวง ฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๒๘) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑๐. รายการค านวณ
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคาร ชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง ชื่อ 
คุณวุฒิ ที่อยู่ของ 
วิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น 
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้อง
มีการค านวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน จาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงก าหนด 
การรับน้ าหนักความ
ต้านทานความคงทน
ของอาคารและ
พ้ืนดินที่รองรับ
อาคารและพ้ืนดินที่
รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่น 
สะเทือนของแผ่น 
ดินไหว พ.ศ. ๒๕๔๐ 
ต้องแสดงราย 
ละเอียดการค านวณ
การออกแบบ
โครงสร้าง 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

๑๑.  กณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวงฉบับที่ 
๖ พ.ศ. ๒๕๒๗ เช่น 
ใช้ค่า fc>๖๕ ksc. 
หรือค่า fc’>๑๗๓.๓ 
ksc. ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้ค านวณ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

๑๒. กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๔๘ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจากสถา 
บันที่เชื่อถือได้แระ
กอบการขออนุญาต 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

๑๓. หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

 



ที ่ รำยกำรเอกสำรยื่น
ยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

หมำยเหตุ 

 ที่ต้องมสีถาปนิก
ควบคุมงาน) 

     

๑๔. หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี 
วิศกรควบคุมงาน) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน) 

๑๕. แบบแปลนและ
รายการค านวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 
๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส าหรับ
กรณีเป็น
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

๑๖. หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส าหรับ
กรณีเป็น
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ่
พิเศษ) 

๑๗. หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบการ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- ๑ ๐ ชุด (เอกสารที่
ต้องยื่นเพ่ิม 
เติมส าหรับ
กรณีเป็น
อาคารสูง
หรืออาคาร 



       ๓. ค่ำธรรมเนียม 
๑. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่าธรรมเนียม ๐ บาท 
หมายเหตุ - 

       ๔. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
          ๑.  ช่องทางการร้องเรียน ถ้าหากการให้บริการไม่เป็นตามข้อตกลงที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถติดต่อเพ่ือร้องเรียน 
                คัดค้านได้ท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลกรูด เลขที่ ๑๖๓/๒ หมู่ที่ ๑ ต าบลกรูด อ าเภอพุนพิน       
                จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ ๘๔๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๗๗-๔๐๑-๑๐๐ โทรสาร ๐๗๗-๔๐๑-๒๐๔ 
                หมำยเหต ุ(www.krud.go.th  E-mail : krud.phunphin@gmail.com) 

๒. ช่องทางการร้องเรียน 
ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

๓. ชอ่งทางการร้องเรียน 
ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐ / สายด่วน / www.๑๑๑๑.go.th /       
ตู้ปณ. ๑๑๑๑ เลขที่ ๑ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐) 

๔. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

๕. หมำยเหตุ 
- 

 

http://www.krud.go.th/
mailto:krud.phunphin@gmail.com
http://www.๑๑๑๑.go.th/

