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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 , กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร  

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45   วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.บ้านพร้าว สําเนาคูมื่อประชาชน 

31/08/2015 15:09  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 65120  โทร./โทรสาร 

0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแต่

วนัท่ีได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไมอ่าจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสัง่ไมอ่นญุาตได้

ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา

และเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้กําหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนคําขออนญุาตก่อสร้างอาคาร พร้อม

เอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจสอบพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินดําเนินการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ท่ีดนิตามกฎหมายวา่ด้วย

การผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ีสงัเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัใน

การเดนิอากาศ เขตปลอดภยัทางทหารฯ 

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 
 

7 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบ

แปลนและพิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 
 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ  

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ           

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนญุาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1) - 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า

ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อมเจ้าของท่ีดินลงนาม

รับรองสําเนา ทกุหน้า  กรณีผู้ขออนญุาต

ไมใ่ช่เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือยินยอมของ

เจ้าของท่ีดินให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

3) ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการใน

นิคมอตุสาหกรรมหรือใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่

อาย ุหรือใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ

กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผงั

ท่ีดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม-

อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ต้องมีหนงัสือมอบ

อํานาจ ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาทพร้อมสําเนา 

บตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือเดินทางของผู้มอบ และผู้ รับมอบ

อํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

5) บตัรประจําตวัประชาชน และสาํเนาทะเบียน

บ้านของผู้ มีอํานาจลงนามแทนนิติบคุคลผู้ รับ

มอบอํานาจเจ้าของท่ีดิน (กรณีเจ้าของท่ีดิน

เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

6) หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินตา่งเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

7) หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบ    

พร้อมสําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

8) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ           

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

9) แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบ

แบบแปลน ท่ีมีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ

ตวับรรจง และคณุวฒิุ    ท่ีอยู่ของสถาปนิก

และวิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบั

ท่ี 10 (พ.ศ. 2528) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

10) รายการคํานวณโครงสร้าง แผ่นปกระบช่ืุอ

เจ้าของอาคาร ช่ืออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ 

คณุวฒิุ ท่ีอยู ่ของวิศวกรผู้ คํานวณพร้อมลง

นามทกุแผ่น (กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร

พิเศษ อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวสัดถุาวรและทน

ไฟเป็น - สว่นใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ี

ตัง้อยู่ในบริเวณท่ีต้องมีการคํานวณให้อาคาร

สามารถรับแรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้ 

ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับนํา้หนกั ความ

ต้านทาน ความคงทนของอาคารและพืน้ดินท่ี

รองรับอาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือน

ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดง

รายละเอียดการคํานวณ การออกแบบ

โครงสร้าง 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกวา่คา่ท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้คา่ fc 

> 65 ksc. หรือ คา่ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ

เอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คง

แข็งแรงของวสัดท่ีุรับรองโดยสถาบนัท่ีเช่ือถือ

ได้ วิศวกรผู้ คํานวณและผู้ขออนญุาต ลงนาม 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

12) กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 

48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้ม

เหลก็เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหลก็ ไมน้่อย

กวา่ท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร

รับรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้

ประกอบการขออนญุาต 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ           

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

13) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของสถาปนิก

ผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคมุงาน) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

14) หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของวิศวกร 

ผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อมสําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคมุงาน) 
 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

15) แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของ

อาคาร ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

16) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ

อากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกนั

เพลิงไหม้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบระบบบําบดันํา้

เสียและการระบายนํา้ทิง้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐ           

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

20) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุของวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ ของวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน

เพ่ิมเติมสําหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สงู หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120  โทร./โทรสาร 0-

5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ ((ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 

ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

-วันที่พมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุติัขัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 

 


