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คู่มือส าหรบัประชาชน: การขออนญุาตก่อสรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
2. หนว่ยงานเจา้ของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายทีใ่ห้อ านาจการอนญุาต หรอืทีเ่กีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดบัผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบ้ริการ: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบงัคบั/
ข้อตกลงทีก่ าหนด
ระยะเวลา พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
,กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออก
โดยอาศัยอ านาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45 วัน 
9. ข้อมลูสถติิ 

 จ านวนเฉลีย่ต่อเดอืน0  
 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0  
 จ านวนค าขอทีน่้อยทีสุ่ด 0  
10. ชื่ออ้างองิของคู่มอืประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทางการให้บรกิาร  

1) สถานที่ใหบ้ริการ สว่นโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
โทรศัพท์ 0 5599 2425 ต่อ 104 
ระยะเวลาเปิดใหบ้ริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหต ุ- 

12. หลักเกณฑ ์วธิกีาร เงือ่นไข(ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนญุาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ
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ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลาให้
ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอยีดของขัน้ตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บรกิาร 

สว่นงาน / 
หนว่ยงานที่
รบัผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร 

1 วัน (กองช่าง อบต.วัง
โพรง) 

 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วัน (กองช่าง อบต.วัง
โพรง) 

 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดิน
ฯ 

5 วัน (กองช่าง อบต.วัง
โพรง) 

 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบ 
อนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 

5 วัน (กองช่าง อบต.วัง
โพรง) 

 

ระยะเวลาด าเนนิการรวม 13 วัน 
 

14. งานบริการนีผ้า่นการด าเนนิการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัิราชการมาแลว้  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ค าขอ 
15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหนว่ยงานภาครฐั 

ที ่ รายการเอกสาร
ยนืยันตวัตน 

หนว่ยงานภาครฐัผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรบัยืน่เพิ่มเตมิ 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจต้องมี
หนังสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพร้อมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

5) บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มี

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอ านาจเจ้าของที่ดิน 
(กรณเีจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดิน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออก 
แบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปกระบุ
ช่ือเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่
ก่อสร้างช่ือคุณวุฒิท่ีอยู่ของวิศวกรผู้
ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคาร 
ที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ)่ กรณีอาคาร บาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมกีาร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวงก าหนดการรบั
น้ าหนักความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับอาคาร
ในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณการออกแบบ
โครงสร้าง 

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้ค านวณและผู้
ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีต
ที่หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกรผู้ควบคุมการ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

ก่อสร้างพร้อมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

และควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและรายการค านวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเตมิส าหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบ าบัด
น้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ - 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น



7/7 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หนว่ยงาน

ภาครฐัผูอ้อก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจรงิ 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หนว่ยนบั
เอกสาร  หมายเหต ุ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16. ค่าธรรมเนยีม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 

2522  ค่าธรรมเนยีม 20 บาท (ใบอนุญาต) 
หมายเหต ุ– (หลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 
2522)          
 

17. ช่องทางการร้องเรยีน 
1) ช่องทางการร้องเรยีน องค์การบรหิารสว่นต าบลวงัโพรง  

หมายเหต:ุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.wpsao.net) 
2. ทางโทรศัพท์ 0 5599 2425 
3. ทางไปรษณีย์ (440 ม.4 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190) 
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ อบต.วังโพรง) 

  
18. ตวัอยา่งแบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคูม่ือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหต ุ

- 
 
 
 
 

วนัที่พิมพ ์ 02/10/2560 
สถานะ - 
จดัท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลวังโพรง   

อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก สถ.มท. 
อนมุัตโิดย - 
เผยแพรโ่ดย - 

 


