
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีให้บริการ : องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข (ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนญุาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไมอ่นุญาตพร้อมด้วยเหตผุลใหผู้้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันทีไ่ด้รับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเปน็ที่เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนญุาตได้ภายในก าหนดเวลา ใหข้ยาย

เวลาออกไปไดอ้ีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ตอ้งมหีนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามที่ไดข้ยายเวลาไว้นั้นแล้วแตก่รณี 

  
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

 สถานท่ีให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม : 45 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นค าขออนุญาตกอ่สร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

1 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

2) การพิจารณา 
เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

2 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ

สันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม ่

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอ่สร้างจัดท า
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

7 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 

เจ้าพนักงานทอ้งถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งใหผู้้ขอมารับใบอนญุาตกอ่สร้าง
อาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว))  

35 วัน องค์การบริหารส่วน

ต าบลท่าวังพร้าว อ าเภอ
สันป่าตอง จังหวัด

เชียงใหม ่

 
 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส าเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

 ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิตบิุคคล) 

3) 
 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทุกหนา้  กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่

เจ้าของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจา้ของท่ีดินให้ก่อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมหีนังสือมอบอ านาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนา
ทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของผูม้อบและผู้รับมอบอ านาจ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอี านาจลง

นามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจเจา้ของท่ีดิน (กรณีเจ้าของ
ท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส าเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                

ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมอื

ช่ือพร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถาปนิก 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

และวิศวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

12) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุช่ือเจ้าของอาคาร ช่ือ

อาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวศิวกรผู้ค านวณ
พร้อมลงนามทุกแผ่น          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ 
อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี

อาคารบางประเภทท่ีต้ังอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคาร
สามารถรับแรงส่ันสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดการรับน้ าหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และ

พื้นดินท่ีรองรับอาคารในการต้านทานแรงส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต 

ลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้อง
มีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการ

ทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ  
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 



ล าดับ ช่ือเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถา้มี) หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 

หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม ้

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและการระบายน้ าท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส าเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที่ต้องยืน่เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -)  

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
  

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ 

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
(หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง 
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนยบ์ริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 
))  



ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

2) จังหวัดอืน่ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหต:ุ ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวัด))  
3) ศูนย์ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลท่าวังพร้าว 

(หมายเหต:ุ (053025200))  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มอืการกรอก 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

หน่วยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมือง กรมโยธาธิการและผงัเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนญุาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พื้นท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข้อบัญญตัิท้องถ่ิน 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 

 จ านวนค าขอทีน่้อยที่สุด 0 

 

ช่ืออ้างอิงของคู่มอืประชาชน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21อบต.ท่าวังพร้าว 
 

 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มอืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส ำหรับเจ้ำหนำ้ท่ี 


