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คูมือสําหรับประชาชน  :  การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือทีเ่กี่ยวของ  : 

1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6.  ระดับผลกระทบ  :  บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :  ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา  

1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,  กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทย

ที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน สําเนาคูมือประชาชน 17/07/2015 23:22  การขออนุญาตกอสรางอาคารตาม

มาตรา 21 เทศบาลตําบลปาติ้ว  อําเภอปาติ้ว  จังหวัดยโสธร  

11.  ชองทางการใหบริการ  

1)   สถานที่ใหบริการ 

ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการกอสรางอาคาร/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ  

เปดใหบรกิารวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

(มีพักเที่ยง) 
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หมายเหตุ  

- 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผู  ใดจะกอสร างอาคารตองได  รับ ใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถิ่นโดยเจ าพนักงานทองถิ่นตองตรวจ 

พิจารณาและออก ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนญุาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน     45 

วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาต

ไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลา

และเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณ ี

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ตรวจสอบพจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 

 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ

สถานที่กอสรางจัดทําผัง

บริเวณแผนที่สงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่

เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตกอสรางอาคาร 

(น.1) 

 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะขอ

อนุญาตกอสราง

อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วัน 

 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ กรณีบุคคลธรรมดา 

2) หนังสือรบัรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด กรณีนิติบุคคล 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

1) แบบคําขออนุญาตกอสราง

อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรอื ส.ค.1 

ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา

พรอมเจาของที่ดินลงนาม

รับรองสําเนาทกุหนากรณีผู

ขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน

ตองมีหนงัสอืยินยอมของ

เจาของที่ดินใหกอสรางอาคาร

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

ในที่ดิน 

3) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ

ประกอบกจิการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ

ฉบับตออายหุรือใบอนุญาตให

ใชที่ดินและประกอบกิจการ 

(สวนขยาย) พรอมเงือ่นไข

และแผนผังที่ดินแนบทาย 

(กรณีอาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

4) กรณีที่มกีารมอบอํานาจตองมี

หนังสือมอบอํานาจติดอากร

แสตมป ๓๐ บาท พรอม

สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนสําเนาทะเบียนบาน

หรือหนังสือเดินทางของผู

มอบและผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

5) บัตรประจําตัวประชาชนและ

สําเนาทะเบียนบานของผูมี

อํานาจลงนามแทนนิตบิุคคล

ผูรบัมอบอํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดิน

ตางเจาของ (กรณีกอสราง

อาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู

ขออนุญาต) 

7) หนังสือรบัรองของสถาปนิก

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีทีเ่ปนอาคารมลีักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

สถาปตยกรรมควบคมุ) 

8) หนังสือรบัรองของวิศวกร

ผูออกแบบพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีทีเ่ปนอาคารมลีักษณะ

ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบรเิวณแบบแปลน

รายการประกอบแบบแปลนที่

มีลายมือชื่อพรอมกับเขียนช่ือ

ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของ

สถาปนิกและวิศวกร

ผูออกแบบตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

10) รายการคํานวณโครงสราง

แผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร

ชื่ออาคารสถานที่กอสรางชื่อ

คุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลงนามทุกแผน          

(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที่กอสรางดวย

วัสดุถาวรและทนไฟเปนสวน

ใหญ) กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ตั้งอยูในบรเิวณที่

ตองมีการคํานวณใหอาคาร

สามารถรับแรงสั่นสะเทือน

จากแผนดินไหวไดตาม

กฎกระทรวงกําหนดการรับ

น้ําหนักความตานทานความ

คงทนของอาคารและพื้นดินที่

รองรับอาคารในการตานทาน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

แรงสั่นสะเทือนของ

แผนดินไหว พ.ศ. 2540 ตอง

แสดงรายละเอียดการคํานวณ

การออกแบบโครงสราง 

11) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่

กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 

6 พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 

65 ksc. หรอืคา fc’> 173.3 

ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความมั่นคง

แข็งแรงของวสัดุที่รบัรองโดย

สถาบันทีเ่ชื่อถือไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขออนุญาตลง

นาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารทีเ่ขาขายตาม

กฎกระทรวงฉบบัที่ 48 พ.ศ. 

2540 ตองมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุ่มเหล็กเสรมิหรือ

คอนกรีตหุมเหลก็ไมนอยกวา

ที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือ

มีเอกสารรับรองอัตราการทน

ไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได

ประกอบการขออนญุาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม

งานของสถาปนิกผูควบคมุ

การกอสรางพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ตองมีสถาปนกิ

ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม

งานของวิศวกรผูควบคุมการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ

ผูออกแบบและ
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

กอสรางพรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

ควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและรายการ

คํานวณงานระบบของอาคาร

ตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 33 

(พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

16) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วชิาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ

อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

17) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

18) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

19) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัด

น้ําเสียและการระบายนํ้าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

20) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  
หมายเหต ุ

วิศวกรผูออกแบบระบบ

ประปา 

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

21) หนังสือรบัรองของผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบลฟิต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพิ่มเตมิสําหรบักรณี

เปนอาคารสูงหรอื

อาคารขนาดใหญ

พิเศษ) 

 

16.  คาธรรมเนียม 

 1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

  คาธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ  - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง  ทางอินเทอรเน็ต http://www.dpt.go.th  

โทรศัพท  ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000  ไปรษณีย  เลขที่ 224 ถ.พระราม 9   แขวง

หวยขวาง  เขตหวยขวาง  กรุงเทพฯ 10320  และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  กรุงเทพฯ 

10400 

2)  ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง   โทร. 02-299-4311-12 

3)  รองเรียนดวยตนเอง 

4)  ตูรับฟงความคิดเห็น  ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6 

5)  จังหวัดอื่นๆ  รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด  ผานศูนยดํารงธรรมประจําจงัหวัดทุกจังหวัด 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 - 
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19.  หมายเหต ุ

- 

 

วนัที่พิมพ 17/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการ

จัดทํา / แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


