
คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 
2. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น  (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
3. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
6. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏ

กระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ      45  วัน  
8. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.บ้านกลึง สมน               

ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 16:41  
10. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที่ให้บริการ ท่ีท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีจะด าเนินการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง                     

ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ        - 

11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45
วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้อง
มีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือ
ตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 



12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน 

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  

- 

2) การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  

 

- 

3) การพิจารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการ       
ผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ
แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 

7 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  

 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1) 

 

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสะอาด  

 

(องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น       
ในพื้นท่ีท่ีจะ
ขออนุญาต
ก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม    45  วัน 



13. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
       ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร              
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า 
พร้อมเจ้าของท่ีดิน
ลงนามรับรองส าเนา 
ทุกหน้า  กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ท่ีดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดิน
และประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อม
เงื่อนไขและแผนผัง
ท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคาร  อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจ ต้องมีหนังสือ
มอบอ านาจ ติด
อากรแสตมป์  ๓๐ 
บาท พร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

5) บัตรประจ าตัว
ประชาชน และ
ส าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้มีอ านาจลง
นามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของท่ีดิน     
(กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตท่ีดินต่างเจ้าของ                      
(กรณีก่อสร้างอาคาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ชิดเขตท่ีดิน) 

7) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็น
อาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ   
แบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน 
ท่ีมีลายมือช่ือพร้อม
กับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ 
ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

กฎกระทรวง      
ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

10) รายการค านวณ
โครงสร้าง แผ่นปก
ระบุช่ือเจ้าของ
อาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง          
ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนาม        
ทุกแผ่น   (กรณี
อาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ อาคาร
ท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทท่ี
ต้ังอยู่ในบริเวณท่ี
ต้องมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้  ตาม
กฎกระทรวง 
ก าหนดการรับ
น้ าหนัก ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการ
ต้านทาน
แรงส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
ค านวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง 

11) กรณีใช้หน่วยแรง
เกินกว่าค่าท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่า               
fc > 65 ksc. หรือ               
ค่า fc’ > 173.3 
ksc. ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุท่ีรับรองโดย
สถาบันที่เช่ือถือได้ 
วิศวกรผู้ค านวณและ
ผู้ขออนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันที่เช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

13) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร
ท่ีต้องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ
รายการค านวณงาน
ระบบของอาคาร 
ตามกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 33               
(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 



ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ 
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

17) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ าบัดน้ าเสียและการ
ระบายน้ าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 



 
15. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร        

พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม    0  บาท 
หมายเหตุ          -   
 

 
16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์  

โทร.  0 4384 0884 
หมายเหตุ            - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
       ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

18. หมายเหตุ          - 
 
 

 
 

 


