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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนือ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนญุาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีใ่หอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กาํหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกาํหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 

14:43  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่โดยเจาพนกังานทองถิน่ตองตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจงคําส่ังไมอนญุาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวนัที่ได

รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนกังานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายใน

กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมหีนงัสือแจงการขยายเวลาและเหตุ

จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกาํหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนัน้แลวแตกรณี 

 

 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอม

เอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ

พิจารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ

ตรวจสอบการใชประโยชนทีดิ่นตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่

เกี่ยวของเชนประกาศกระทรวง

คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภัยในการ

เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 
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ที่ 
ประเภท

ขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการบรกิาร 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมี

มติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา

แบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.1) 
 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 

 

14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับทุกหนาพรอม

เจาของที่ดินลงนามรับรอง

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

สําเนาทกุหนากรณีผูขออนุญาต

ไมใชเจาของทีดิ่นตองมหีนงัสือ

ยินยอมของเจาของทีดิ่นให

กอสรางอาคารในที่ดิน 

3) 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ

ฉบับตออายุหรือใบอนุญาตให

ใชที่ดินและประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี

อาคารอยูในนคิมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) 

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมี

หนงัสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป๓๐บาทพรอมสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนสําเนา

ทะเบยีนบานหรือหนังสือ

เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) 

หนงัสือยนิยอมใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ (กรณีกอสราง

อาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

7) 

หนงัสือรับรองของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชพีสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชพี

สถาปตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) 

หนงัสือรับรองของวิศวกร

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เปนอาคารมลัีกษณะขนาดอยู

ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนที่มี

ลายมือชื่อพรอมกับเขียนชือ่ตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

รายการคํานวณโครงสรางแผน

ปกระบุชื่อเจาของอาคารชื่อ

อาคารสถานทีก่อสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลงนามทุกแผน          

(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารทีก่อสรางดวยวสัดุ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) 

กรณีอาคารบางประเภทที่ต้ังอยู

ในบริเวณที่ตองมีการคํานวณให

อาคารสามารถรับ

แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหว

ไดตามกฎกระทรวงกําหนดการ

รับน้ําหนักความตานทานความ

คงทนของอาคารและพื้นดินที่

รองรับอาคารในการตานทาน

แรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว

พ.ศ. 2540 ตองแสดง

รายละเอียดการคํานวณการ

ออกแบบโครงสราง 

11) 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่

กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 

พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 

ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. 

ใหแนบเอกสารแสดงผลการ

ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดยสถาบนัที่

เชื่อถือไดวิศวกรผูคํานวณและผู

ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารที่เขาขายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ตองมีระยะของคอนกรีตที่

หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุม

เหล็กไมนอยกวาที่กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมีเอกสาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

รับรองอัตราการทนไฟจาก

สถาบนัที่เชื่อถอืไดประกอบการ

ขออนุญาต 

13) 

หนงัสือยนิยอมเปนผูควบคุม

งานของสถาปนิกผูควบคุมการ

กอสรางพรอมสําเนาใบอนญุาต

เปนผูประกอบวิชาชพี

สถาปตยกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมสีถาปนิกควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) 

หนงัสือยนิยอมเปนผูควบคุม

งานของวิศวกรผูควบคุมการ

กอสรางพรอมสําเนาใบอนญุาต

เปนผูประกอบวิชาชพีวิศวกรรม

ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและรายการคํานวณ

งานระบบของอาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

16) 

หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ

อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

17) 
หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปองกัน

เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

19) 

หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบบําบดั

น้ําเสียและการระบายน้าํทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรองของผูประกอบ

วิชาชพีวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเติมสําหรับ

กรณีเปนอาคารสูง

หรืออาคารขนาด

ใหญพิเศษ) 

 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
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17. ชองทางการรองเรียน 

1) สถานทีใ่หบริการ องคการบริหารสวนตําบลแคนเหนอื 88 หมูที่ 4 ตําบลแคนเหนือ อําเภอบานไผ จังหวัด

ขอนแกน  40110    โทรศัพท/โทรสาร 043-306130 /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น.  

หมายเหตุ - 

  

 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันที่พิมพ 20/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย สุคนธา  วงษคําหาร 

อนุมัติโดย จาสิบตํารวจธนัช  ศรีภูมิ 

เผยแพรโดย พิจิตรา  มูลวงศ 

 

 

 
 


