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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : สวนโยธา 

กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : สวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน    0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21  

 21/05/2558 14:43  

11. ชองทางการใหบริการ  

 1)  สถานท่ีใหบริการ  สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา  

    ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา     

    08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

     ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันท่ีไดรับคําขอ

ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให

ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู

ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / หนวยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร

พรอมเอกสาร 

1 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ

พิจารณาเอกสารประกอบการ

ขออนุญาต 

2 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ

ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทํา

ผังบริเวณแผนท่ีสังเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน

การเดินอากาศเขตปลอดภัย

ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร

ท่ีดินฯ 

7 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 

และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต

กอสรางอาคาร (น.1) 

35 วัน สวนโยธา/ องคการ

บริหารสวนตําบล

หนองกลางนา 

 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม

เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา

ทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใช

เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอม

ของเจาของท่ีดินใหกอสราง

อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน 

ของผูขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ

ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใช

ท่ีดินและประกอบกิจการ (สวน

ขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผัง

ท่ีดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูใน

นิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจตองมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แสตมป๓๐บาทพรอมสําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทาง

ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

5) บัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับ

มอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณี

เจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตาง

เจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิด

เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ี

เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกร

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปน

อาคารมีลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือชื่อ

พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ

คุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและ

วิศวกรผูออกแบบตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

10) รายการคํานวณโครงสรางแผนปก

ระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีกอสรางชื่อคุณวุฒิท่ีอยู

ของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนาม

ทุกแผน(กรณีอาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคารท่ีกอสรางดวย

วัสดุถาวรและทนไฟเปนสวน

ใหญ) กรณีอาคารบางประเภทท่ี

ตั้งอยูในบริเวณท่ีตองมีการ

คํานวณใหอาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว

ไดตามกฎกระทรวงกําหนดการ

รับน้ําหนักความตานทานความ

คงทนของอาคารและพ้ืนดินท่ี

รองรับอาคารในการตานทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว

พ.ศ. 2540 ตองแสดง

รายละเอียดการคํานวณการ

ออกแบบโครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

11) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ี

กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 

ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให

แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ

ความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ี

รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได

วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาต

ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารท่ีเขาขายตาม - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 

2540 ตองมีระยะของคอนกรีตท่ี

หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวาท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจากสถาบันท่ี

เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต 

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน

ของสถาปนิกผูควบคุมการ

กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคุม (กรณี

อาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน

ของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและรายการคํานวณ

งานระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ

อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปองกัน

เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดน้ํา

เสียและการระบายน้ําท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

 1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   

     พ.ศ. 2522 

     คาธรรมเนียม0 บาท 

     หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 

 1)  ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

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

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

                   3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

                   และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

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

                  5. รองเรียนดวยตนเอง 

                  6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

 2)  ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

    หมายเหตุ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

 3)  ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

    หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111    

    เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
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จัดทําโดย สํานักปลัด 

อนุมัติโดย นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

เผยแพรโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองกลางนา 

 


