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งานท่ีใหบริการ การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานท่ีใหบริการ กองชาง 
 

 

 

 

 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันท่ีได

รับคำขอ ในกรณีมีเหตุจำเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำส่ังไมอนญุาตไดภายใน

กำหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ

จำเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกำหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

  
 

 

 

 สถานท่ีใหบริการ 
ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลหัวหวา/ติดตอดวยตนเอง ณ 
หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 
 

ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นคำขออนุญาตกอสรางอาคาร พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.

7 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 

หลักเกณฑ ์วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ช่องทางการให้บริการ 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
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ลำดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1) 
 

35 วัน องคการบริหารสวน
ตำบลหัวหวา อำเภอศรี

มหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุร ี

 
 

 

 
 

ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจำตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคำขออนุญาตกอสรางอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง
อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

6) กรณีท่ีมีการมอบอำนาจ ตองมีหนังสือมอบอำนาจ ติดอากรแสตมป - 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ๓๐ บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบาน 

หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

7) 
 

บัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบยีนบานของผูมีอำนาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอำนาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปน                
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รายการคำนวณโครงสราง แผนปกระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีกอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู ของวิศวกรผูคำนวณพรอมลง
นามทุกแผน          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ี

- 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีต้ังอยูในบริเวณท่ีตองมีการคำนวณใหอาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับ
น้ำหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2540 
ตองแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

13) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได วิศวกรผูคำนวณและผูขออนุญาต ลง
นาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไมนอย
กวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ  สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร ตาม - 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

18) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสยีและการระบายน้ำท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลฟิต 

- 
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ลำดับ ช่ือเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารท่ีตองยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

 

 

 

 

 
 

ลำดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
  
 

 

 

 
 

ลำดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนำบริการ 
1) กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดำรงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

2) จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหตุ: ((ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัด ทุกจังหวัด))  

3) ศูนยบริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียม 

ช่องทางการร้องเรยีน แนะนําบริการ 
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แบบฟอรม์ ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 



หนา 41 
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ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21  

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน

หนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

  กฎหมายท่ีใหอำนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ : 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน 

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

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ขอกำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉล่ียตอเดือน 0 

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จำนวนคำขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน: สำเนาคูมือประชาชน 20/07/2015 22:35 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพรคูมือ: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


