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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อาํเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 
3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการ

ที่เบด็เสร็จในหนวยเดยีว)  
4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอบัญญตัทิองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบัญญตัคิวบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 
9. ขอมูลสถิต ิ
 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน0  
 จํานวนคําขอท่ีมากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 อบต. ตะเบาะ  บุรินท  
11. ชองทางการใหบรกิาร  
1) สถานท่ีใหบรกิารที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 

157  หมูที่  3  ตําบลตะเบาะ 
อําเภอเมืองเพชรบูรณ  จังหวดัเพชรบูรณ 67000 
โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 
/ตดิตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบรกิาร เปดใหบริการวัน จันทร ถงึ วันศุกร (ยกเวนวันหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนญุาตหรือมหีนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตผุลใหผูขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วัน นับแต
วันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนญุาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนญุาตได
ภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยาย
เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวน้ัน
แลวแตกรณี 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนทีด่ินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของ เชน ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 
 

7 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน - (องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พ้ืนที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครฐั 
 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดทีด่ิน น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบบัทุก
หนา พรอม
เจาของทีด่ินลง
นามรับรองสําเนา 
ทุกหนา  กรณีผู
ขออนุญาตไมใช
เจาของทีด่ินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของทีด่ิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูขออนญุาต) 

3) 

ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม 
หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบบัตออาย ุหรือ
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูขออนญุาต) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังทีด่ินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีที่มีการมอบ
อํานาจ ตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจ ตดิอากร
แสตมป ๓๐ บาท 
พรอมสําเนาบตัร
ประจําตัว
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน 
หรือหนังสือ
เดินทางของผู
มอบและผูรับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูขออนญุาต) 

5) 

บัตรประจําตัว
ประชาชน และ
สําเนาทะเบยีน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิตบิุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของทีด่ิน 
(กรณีเจาของทีด่ิน
เปนนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูขออนญุาต) 

6) 

หนังสือยินยอมให
ชดิเขตทีด่ินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชดิ
เขตที่ดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูขออนญุาต) 

7) 
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําเนาใบอนุญาต
เปน                
ผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

8) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพรอม
กับเขยีนชื่อตัว
บรรจง และ
คุณวุฒิ ที่อยู ของ
สถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวง
ฉบบัที ่10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 

10) 
รายการคํานวณ
โครงสราง แผน

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ปกระบุชื่อเจาของ
อาคาร ชื่ออาคาร 
สถานที่กอสราง 
ชื่อ คุณวุฒ ิที่อยู 
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภททีต่ั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ได ตาม
กฎกระทรวง 
กําหนดการรับ
นํ้าหนัก ความ
ตานทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอยีด
การคํานวณ การ
ออกแบบ
โครงสราง 

และควบคมุงาน) 

11) 
กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรือ คา 
fc’ > 173.3 
ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
ม่ันคงแขง็แรงของ
วัสดทุี่รับรองโดย
สถาบันทีเ่ชือ่ถอื
ได วศิวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาต ลงนาม 

และควบคมุงาน) 

12) 

กรณีอาคารที่เขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 
2540 ตองมี
ระยะของ
คอนกรีตทีหุ่ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุมเหลก็ 
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 

13) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ  
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

14) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคมุงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต่องมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคมุงาน) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง  
ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครฐัผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบบัจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ระบบไฟฟา 

18) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลงิไหม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบดัน้ํา
เสียและการ
ระบายนํ้าทิ้ง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวศิวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต่องยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเนต็ (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
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3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคดิเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวดัอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียนทีท่ําการองคการบริหารสวนตําบลตะเบาะ 157  หมูที ่ 3  ตําบลตะเบาะ อําเภอเมือง
เพชรบูรณ  จังหวดัเพชรบูรณ 67000 โทรศัพท.  056-786100  ตอ 201 โทรสาร ตอ  9 

4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดสุิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตวัอยาง และคูมอืการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ- 


