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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุร ี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองแกงคอย อําเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น และ

ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  45 วัน  

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0  
 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสราง / ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคล่ือนยายอาคาร  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการ กองชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 
(มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจา
พนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละ
ไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ินกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยาย
เวลาไวน้ันแลวแตกรณี 
 
13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร 
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน - (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน

7 วัน - (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 
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ที่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ เชน 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอ
มารับใบอนุญาตกอสรางอาคาร 
(น.1) 

35 วัน - (หนวยงานผูรับผิดชอบ คือ กอง
ชาง  เทศบาลเมืองแกงคอย) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (-กรณีบุคคลธรรมดา 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (-กรณีนิติบุคคล 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร  (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุก
หนา พรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา ทุกหนา  
กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินให
กอสรางอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (-เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต 
-กรณีสําเนา รับรองสําเนา
ถูกตองทุกฉบับ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

3) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ 
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ (สวน
ขยาย) พรอมเง่ือนไขและ
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

4) กรณีที่มีการมอบอํานาจ 
ตองมีหนังสือมอบอํานาจ 
ติดอากรแสตมป ๓๐ บาท 
พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาทะเบียน
บาน หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

5) บัตรประจําตัวประชาชน 
และสําเนาทะเบียนบานของ
ผูมีอํานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมใหชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผูขอ
อนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปน                
ผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณี
ที่เปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่มีลายมือช่ือพรอมกับเขียน
ช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่
อยู ของสถาปนิก และ
วิศวกรผูออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

10) รายการคํานวณโครงสราง 
แผนปกระบุช่ือเจาของ
อาคาร ช่ืออาคาร สถานที่
กอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ที่อยู 
ของวิศวกรผูคํานวณพรอม
ลงนามทุกแผน          
(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ อาคารที่
กอสรางดวยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเปนสวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมีการ
คํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจาก
แผนดินไหวได ตาม
กฎกระทรวง กําหนดการรับ
นํ้าหนัก ความตานทาน 
ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงส่ันสะเทือนของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2540 ตอง
แสดงรายละเอียดการ
คํานวณ การออกแบบ
โครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

11) กรณีใชหนวยแรงเกินกวา
คาที่กําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เชนใช
คา fc > 65 ksc. หรือ คา 
fc’ > 173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุ
ที่รับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือ
ได วิศวกรผูคํานวณและผูขอ
อนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารที่เขาขายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไม
นอยกวาที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เช่ือถือได
ประกอบการขออนุญาต 

13) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม
งานของสถาปนิกผูควบคุม
การกอสรางพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพ  สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม
งานของวิศวกรผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและรายการ
คํานวณงานระบบของ
อาคาร ตามกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกัน
เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดนํ้า
เสียและการระบายนํ้าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 

หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

21) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติม
สําหรับกรณีเปนอาคารสูง 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ (เทศบาลเมืองแกงคอย จะเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการขออนุญาตตามอัตราของพื้นที่แตละพื้นที่)   
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
    และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอง เรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6) 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมเทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 131 
หมายเหตุ (กองชาง เทศบาลเมืองแกงคอย หมายเลขโทรศัพท 036-251914 ตอ 110 / www.kaengkhoi.go.th) 

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

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ 21/08/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 
จัดทําโดย เทศบาลเมืองแกงคอย สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 


