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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงานที่รับผดิชอบ:องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาอ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาอ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ  

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง 

 ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร  

 พ.ศ. 2522    

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ข้อมูลสถติิ 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.ภูแลนคาสทิธิศักดิ์ส าเนา

คู่มอืประชาชน 11/09/2015 14:20  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บรกิารองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาอ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ  

99 หมู่ 4 โทรศัพย์ 044-810393-4  โทรสาร 044-810394/ติดตอ่ด้วยตนเองณหนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
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หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่

วันที่ได้รับค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคี าสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแตต่้องมีหนังสอืแจง้การขยายเวลา

และเหตุจ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแตก่รณี 

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสรา้ง

อาคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลน

คาอ าเภอบ้านเข

ว้าจังหวัดชัยภูมิ 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
 

2 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลน

คาอ าเภอบ้านเข

ว้าจังหวัดชัยภูมิ 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ด าเนนิการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

7 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลน

คาอ าเภอบ้านเข

ว้าจังหวัดชัยภูมิ 

- 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 

ระยะเวลา

ให้บรกิาร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร 

(น.1) 
 

35 วัน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลภูแลน

คาอ าเภอบ้านเข

ว้าจังหวัดชัยภูมิ 

- 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยังไม่ผา่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 
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15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบค าขอ

อนุญาตก่อสรา้ง

อาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 

หรอืส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบับทุก

หนา้พร้อม

เจ้าของที่ดินลง

นามรับรอง

ส าเนาทุกหน้า

กรณีผูข้อ

อนุญาตไม่ใช่

เจ้าของที่ดินตอ้ง

มีหนังสอืยินยอม

ของเจา้ของที่ดิน

ให้ก่อสร้าง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ

ในนิคม

อุตสาหกรรม

หรอืใบอนุญาตฯ

ฉบับต่ออายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ช้

ที่ดนิและ

ประกอบกิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังที่ดิน

แนบท้าย (กรณี

อาคารอยู่ใน

นิคม

อุตสาหกรรม) 

4) 

กรณีที่มกีาร

มอบอ านาจตอ้ง

มีหนังสอืมอบ

อ านาจตดิอากร

แสตมป์๓๐บาท

พร้อมส าเนา

บัตรประจ าตัว

ประชาชนส าเนา

ทะเบียนบ้าน

หรอืหนังสือ

เดินทางของผู้

มอบและผู้รับ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจ าตัว

ประชาชนและ

ส าเนาทะเบียน

บ้านของผู้มี

อ านาจลงนาม

แทนนิตบิุคคล

ผูร้ับมอบอ านาจ

เจ้าของที่ดิน 

(กรณีเจ้าของ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่ดนิเป็นนิติ

บุคคล) 

6) 

หนังสือยินยอม

ให้ชิดเขตที่ดิน

ต่างเจา้ของ 

(กรณีก่อสร้าง

อาคารชิดเขต

ที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรอง

ของสถาปนิก

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบ

พร้อมส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุม (กรณีที่

เป็นอาคารมี

ลักษณะขนาด

อยู่ในประเภท

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการ

ประกอบแบบ

แปลนที่มลีายมอื

ชื่อพรอ้มกับ

เขียนชื่อตัว

บรรจงและ

คุณวุฒิที่อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

รายการค านวณ

โครงสรา้งแผน่

ปกระบุชื่อ

เจ้าของอาคาร

ชื่ออาคาร

สถานที่ก่อสรา้ง

ชื่อคุณวุฒทิี่อยู่

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของวิศวกรผู้

ค านวณพร้อม

ลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคาร

สาธารณะ

อาคารพเิศษ

อาคารที่

ก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและ

ทนไฟเป็นส่วน

ใหญ่) กรณี

อาคารบาง

ประเภทที่ตัง้อยู่

ในบริเวณที่ต้อง

มีการค านวณให้

อาคารสามารถ

รับ

แรงสั่นสะเทือน

จากแผน่ดินไหว

ได้ตาม

กฎกระทรวง

ก าหนดการรับ

น้ าหนักความ

ต้านทานความ

คงทนของ

อาคารและ

พืน้ดินที่รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

แรงสั่นสะเทือน

ของแผน่ดินไหว

พ.ศ. 2540 ต้อง

แสดง

รายละเอียดการ

ค านวณการ

ออกแบบ

โครงสรา้ง 

11) 

กรณีใช้หน่วย

แรงเกินกว่าค่าที่

ก าหนดใน

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 6 พ.ศ. 

2527 เชน่ใช้คา่ 

fc > 65 ksc. 

หรอืค่า fc’> 

173.3 ksc. ให้

แนบเอกสาร

แสดงผลการ

ทดสอบความ

มั่นคงแข็งแรง

ของวัสดุที่

รับรองโดย

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้วศิวกรผู้

ค านวณและผู้ขอ

อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

12) 
กรณีอาคารที่

เข้าข่ายตาม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมี

ระยะของ

คอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือ

คอนกรีตหุม้

เหล็กไม่น้อยกว่า

ที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง

หรอืมีเอกสาร

รับรองอัตราการ

ทนไฟจาก

สถาบันที่เชื่อถือ

ได้ประกอบการ

ขออนุญาต 

และควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

สถาปนิกควบคุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

งาน) 

14) 

หนังสือยินยอม

เป็นผู้ควบคุม

งานของวศิวกรผู้

ควบคุมการ

ก่อสร้างพรอ้ม

ส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตอ้งมี

วิศวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและ

รายการค านวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

17) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

บ าบัดน้ าเสีย

และการระบาย

น้ าทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร
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ที่ 
รายการ

เอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ประปา 

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรอง

ของผู้ประกอบ

วิชาชีพ

วิศวกรรม

ควบคุมของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยื่น

เพิ่มเติมส าหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคาอ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ 99 หมู ่4 โทรศัพท์ 

044-810393-4 โทรสาร 044-810393 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนตอ่ผูว้่าราชการจังหวัด 

หมายเหตุ((ผา่นศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 

1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพมิพ์ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัตขิั้นที่ 1 โดยหัวหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer) 

จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลน

คาอ าเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ

สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


