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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บริการในสว่นภูมภิาคและสว่นท้องถิ่น (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สดุ 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

21/05/2558 14:43  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ให้บรกิารที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บรกิาร เปิดให้บริการวันจันทรถ์ึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผู้ใดจะกอ่สร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่

วันที่ไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไมอ่าจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย

เวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่

กรณี 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนุญาตก่อสร้าง

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบรเิวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัย

ในการเดนิอากาศเขต

7 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา

รับใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องค์กรปกครอง

สว่นท้องถิ่นใน

พืน้ที่ที่จะขอ

อนุญาตก่อสร้าง

อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแลว้  

ยังไมผ่่านการด าเนินการลดขั้นตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
แบบค าขอ

อนุญาตก่อสร้าง

- 1 0 ชุด - 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อาคาร  (แบบข. 

1) 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรือส.ค.1 

ขนาดเท่า

ต้นฉบับทุกหน้า

พร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนาม

รับรองส าเนาทุก

หน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไมใ่ช่

เจ้าของที่ดินต้อง

มีหนังสือยนิยอม

ของเจ้าของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรือใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตให้ใช้

ที่ดินและ

ประกอบกิจการ 

(สว่นขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีที่มีการ

มอบอ านาจต้อง

มีหนังสือมอบ

อ านาจติดอากร

แสตมป์๓๐บาท

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรือหนังสือ

เดนิทางของผู้

มอบและผู้รับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

ที่ดินเป็นนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนุญาต) 

6) หนังสือยนิยอม - 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่างเจ้าของ 

(กรณีกอ่สร้าง

อาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนกิ

ผู้ออกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนที่มีลายมือ

ช่ือพร้อมกับ

เขียนช่ือตัว

บรรจงและ

คุณวุฒทิี่อยู่ของ

สถาปนกิและ

วิศวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

รายการค านวณ

โครงสร้างแผ่น

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร

ช่ืออาคาร

สถานที่กอ่สร้าง

ช่ือคุณวุฒิที่อยู่

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผ่น          

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

(กรณีอาคาร

สาธารณะ

อาคารพิเศษ

อาคารที่

ก่อสร้างด้วย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ)่ กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ต้ังอยู่

ในบรเิวณที่ต้อง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงส่ันสะเทือน

จากแผ่นดนิไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของ

อาคารและ

พ้ืนดนิที่รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงส่ันสะเทือน

ของแผ่นดนิไหว

พ.ศ. 2540 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ต้องแสดง

รายละเอียดการ

ค านวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2527 เช่นใช้

ค่า fc > 65 ksc. 

หรือค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่

รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถอื

ได้วิศวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารที่

เข้าขา่ยตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุ้ม

เหล็กไมน้่อยกว่า

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง

หรือมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถอื

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

13) 

หนังสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุม

งานของ

สถาปนกิผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมี

สถาปนกิควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) 
หนังสือยนิยอม

เป็นผูค้วบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

งานของวิศวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 

(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลงิไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 
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ที ่
รายการ

เอกสารย่ืน
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลฟิต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพ่ิมเตมิส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญพิ่เศษ) 

 

16. ค่าธรรมเนยีม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 

1) ช่องทางการร้องเรยีน ร้องเรียนผ่านองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์ 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.kasemsub.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 095-5102260 

3. ทางไปรษณีย์ 35 หมู่ที่ 1 อบต.เกษมทรัพย์ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสมีา  

4. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 

5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยูท่ี่หน้าที่ท าการองค์การบรหิารสว่นต าบลเกษมทรัพย์) 

2) ช่องทางการร้องเรยีนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุ(ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรยีนศูนย์บริการประชาชนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / 
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ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มอืการกรอก 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

 

 

 
 


