
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที่ให้บรกิาร : องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น 

โดยเจา้พนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจง้คำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผล

ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ 

ในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคีำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเว

ลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อกีไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน 

แต่ตอ้งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกำหนดเวลา 

หรอืตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแลว้แต่กรณี 

 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานที่ให้บรกิาร 

ส่วนโยธา ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330 

ที่จะดำเนนิการก่อสร้างอาคาร/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ (ไม่พักเที่ยง))  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ 

ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดำเนินการรวม : 45 วัน 

 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พรอ้มเอกสาร 

1 วัน - 

 



ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนที่รับผิดชอบ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบ

การขออนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

2 วัน - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์

ที่ดนิตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที่ก่

อสร้างจัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่

นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวงคมนาคม 

เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

7 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจาร

ณาออกใบอนุญาต (อ.1) 

และแจง้ให้ผูข้อมารับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในพืน้ที่ที่จะขออนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

35 วัน - 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 

สำเนา 1 ฉบับ 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สำเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (กรณีนิตบิุคคล) 

- 

3) 

 

แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ - 

- 

4) 

 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า 

พร้อมเจ้าของที่ดินลงนามรับรองสำเนา ทุกหน้า  

กรณผีู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมขอ

งเจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สำเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรร

ม หรอืใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ 

หรอืใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วนขยาย) 

พร้อมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบท้าย 

(กรณอีาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณทีี่มีการมอบอำนาจ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ 

ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 

หรอืหนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

7) 

 

บัตรประจำตัวประชาชน 

และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

ผู้รับมอบอำนาจเจ้าของท่ีดิน 

(กรณเีจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

สำเนา 1 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 

 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่างเจ้าของ 

(กรณกี่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญา

ตเป็น                ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

11) 

 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒ ิที่อยู่ 

ของสถาปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

รายการคำนวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร 

ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒ ิที่อยู่ 

ของวิศวกรผู้คำนวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณอีาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 

อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณอีาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคำนว

ณให้อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทอืนจากแผ่นดินไหวได้ 

ตามกฎกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน 

ความคงทนของอาคาร 

และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทอืนขอ

งแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 

ต้องแสดงรายละเอียดการคำนวณ การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

13) 

 

กรณใีช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 

6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรอื ค่า fc’ > 

173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถอืได้ 

วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 

 

กรณอีาคารที่เข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 

2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรอื 

คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง 

หรอืมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถอืได้

ประกอบการขออนุญาต 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ

ก่อสร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณอีาคารที่ต้องมีสถาปนกิควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อ

สร้างพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม (กรณอีาคารที่ต้องมีวศิวกรควบคุมงาน) 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

17) 

 

แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคาร 

ตามกฎกระทรวง  ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิ

ศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิ

ศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิ

ศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 



ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิ

ศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิ

ศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 

สำเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ตอ้งยื่นเพิ่มเติมสำหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรอือาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ลำดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่ 7 พ.ศ. 

2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

  

 

 

 



ช่องทางการร้องเรียน แนะนำบริการ 

ลำดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะนำบริการ 

1) ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอร์เน็ต (http://www.khonchim.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์043496333 

3. ทางไปรษณีย์ (ม.9 ต.คอนฉิม อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น 40330) 

4. รอ้ง เรียนด้วยตนเอง))  

2) ศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / 

ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนการทุจรติในภาครัฐ 

(หมายเหต:ุ (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) 

- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ช้ัน 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบุรี 11120 

- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 

6132 

- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 

 

ศูนย์รับเรื่องรอ้งเรียนสำหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 

Email : Fad.pacc@gmail.com))  
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 



ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมอืง กรมโยธาธิการและผังเมอืง 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นที่ให้บรกิาร: ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

,กฏกระทรวงขอ้บัญญัติท้องถิ่น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 45.0 

 

ข้อมูลสถติิของกระบวนงาน: 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จำนวนคำขอที่มากที่สุด 0 

 จำนวนคำขอที่นอ้ยที่สุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม 

 

 

เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคูม่ือสำหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ขอ้มลูส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


