
คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

   1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวงขอบัญญัติ 
    ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
    พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  45 วัน  
๙.ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน กอสรางอาคาร มาตรา 11 ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 12:40๑๑. 
ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
 จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746 (กองชาง) / ติดตอดวยตนเอง 
 ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)  
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
          ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน   
ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปน 
แตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 
 
 
 



๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร) 

4) 

การลงนาม/คณะกรรมการ 
มีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1) 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบ้ืองนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   4 วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
        ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว 4 วัน 

 
 
 
 
 
 



๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
   15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

 

 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 
          15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  
(แบบ ข. 1) 
 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา 
ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอม
ของเจาของท่ีดินใหกอสรางอาคาร
ในท่ีดิน 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

3) 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือ
ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไข
และแผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

4) 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมี
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป ๓๐ บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

5) 

บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของท่ีดิน (กรณเีจาของ
ท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

6) 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตาง
เจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีสถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุม
งาน) 

8) 

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุม
งาน) 

9) 

แผนผังบรเิวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมี
ลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของ
สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุม
งาน) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

10) 

รายการคาํนวณโครงสราง แผนปก
ระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีกอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู 
ของวิศวกรผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน          (กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ี
กอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) กรณีอาคารบาง 
ประเภทท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีตองมี
การคํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวได 
ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับ
นํ้าหนัก ความตานทาน ความ
คงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2540 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณ การ
ออกแบบโครงสราง 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุม
งาน) 

11) 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 
ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือ
ได วิศวกรผูคํานวณและผูขอ
อนุญาต ลงนาม 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

12) 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตองมีระยะของคอนกรีตท่ี
หุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุม
เหล็ก ไมนอยกวาท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันท่ี
เช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวย
นับ

เอกสาร  
หมายเหตุ 

13) 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ  สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคมุ
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุม
งาน) 

15) 

แบบแปลนและรายการคํานวณ
งานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปองกัน
เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียและการระบายนํ้าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณีเปน
อาคารสูง หรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ) 



๑๖. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

จังหวัดนครราชสีมา 30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746 (กองชาง) 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th 
 / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.1111.go.th/


๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 
 

 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙. หมายเหตุ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

วันท่ีพิมพ 03/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้อง

นอก อําเภอเมืองยาง จังหวัด
นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 


