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การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:เทศบาลต าบลต าบลหอค า 

1.      ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2.        หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กองช่าง 

3.      ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน
บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)        

4.      หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง      
5.      กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

  
6.      ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7.      พ้ืนที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน     
8.      กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ           45วนั 

10.   ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
21/05/2558 14:43     
11.   ช่องทางการให้บริการ       

1) สถานทีใ่ห้บริการท่ีเทศบาลต าบลหอค า ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวนั
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

  
12.   หลกัเกณฑ์ วธิีการ เง่ือนไข(ถ้าม)ี ในการย่ืนค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค  าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ  าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงั
ไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45
วนัแต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ  าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ิน
ก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 



ข้ันตอน  และระยะเวลาการให้บริการ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอยีดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

1 การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่ค  าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
พร้อมเอกสาร 

1 วนั กองช่าง  

2 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณา
เอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วนั กองช่าง  

3 การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการ
ผงัเมืองตรวจสอบ
สถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผน
ท่ีสงัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งเช่น
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการ
เดินอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรร
ท่ีดินฯ 

7 วนั กองช่าง  

 



ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอยีดของ
ขั้นตอนการบริการ 

ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ 

หมายเหตุ 

4 การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ตรวจพจิารณาแบบ
แปลนและพิจารณา
ออก
ใบอนุญาต (อ.1) และ
แจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (น.1) 

35 วนั กองช่าง  

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.   งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว   
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

  
15.   รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยนัตวัตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนบั
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2 หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

       
 

15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2 โฉนดท่ีดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุก
หนา้พร้อมเจา้ของท่ีดินลงนาม
รับรองส าเนาทุกหนา้กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของท่ีดินตอ้ง
มีหนงัสือยนิยอมของเจา้ของ
ท่ีดินใหก่้อสร้างอาคารในท่ีดิน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

3 ใบอนญุาตใหใ้ชท่ี้ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อตุสาหกรรมหรือใบอนญุาตฯ
ฉบบัตอ่อายหุรือใบอนญุาตให้
ใชท่ี้ดินและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พรอ้ม
เง่ือนไขและแผนผงัท่ีดินแนบ
ทา้ย (กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

4 กรณีท่ีมกีารมอบอ านาจตอ้งมี
หนงัสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์30บาทพร้อมส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนส าเนา
ทะเบียนบา้นหรือหนงัสือ
เดินทางของผูม้อบและผูรั้บ
มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

5 บตัรประจ าตวัประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบา้นของผูม้ี
อ  านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผูรั้บมอบอ านาจเจา้ของ
ท่ีดิน (กรณีเจา้ของท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

6 หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขตท่ีดิน
ต่างเจา้ของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

7 หนงัสือรับรองของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

8 หนงัสือรับรองของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9 แผนผงับริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนท่ี
มีลายมือช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือ
ตวับรรจงและคุณวฒิุท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและวิศวกร
ผูอ้อกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

10 รายการค านวณโครงสร้างแผน่
ปกระบุช่ือเจา้ของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ีก่อสร้างช่ือ
คุณวฒิุท่ีอยูข่องวิศวกรผู ้
ค  านวณพร้อมลงนามทุก
แผน่  (กรณีอาคารสาธารณะ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

 อาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างดว้ย
วสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยูใ่นบริเวณท่ีตอ้งมีการค านวณ
ใหอ้าคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวงก าหนดการรับ
น ้าหนกัความตา้นทานความคงทน
ของอาคารและพื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการตา้นทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรายละเอียด
การค านวณการออกแบบโครงสร้าง 

     

11 กรณีใชห้น่วยแรงเกินกว่าค่าท่ี
ก  าหนดในกฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค่้า fc > 
65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 
ksc. ใหแ้นบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมัน่คง
แข็งแรงของวสัดุท่ีรับรองโดย
สถาบนัท่ีเช่ือถือไดว้ิศวกรผู ้
ค  านวณและผูข้ออนุญาตลง
นาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

12 กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตอ้งมีระยะของคอนกรีต
ท่ีหุม้เหลก็เสริมหรือคอนกรีต
หุม้เหลก็ไม่นอ้ยกว่าท่ีก  าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

 รับรองอตัราการทนไฟจาก
สถาบนัท่ีเช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

     

13 หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุม
งานของสถาปนิกผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

14 หนงัสือยนิยอมเป็นผูค้วบคุม
งานของวิศวกรผูค้วบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตอ้งมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

16 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

       

 

 



ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิม่เตมิ หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบบัจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร 

หมายเหตุ 

19 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบบ าบดั
น ้ าเสียและการระบายน ้ าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21 หนงัสือรับรองของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพ่ิมเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

       

 

 



16.   ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
  

17.   ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนส านกังานเทศบาลต าบลหอค า 
หมายเหตุ( หมู่ท่ี 1  ต.หอค า อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ  38000 โทรศัพท์ 042-491006) 
 
 

18.ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

ไม่มแีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

  
19.หมายเหตุ 

 


