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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน: การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื 2นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 
02-819-5090 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั)งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที(ยง) 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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ผ�ูใดจะกอสร�างอาคารตองได�รับใบอนญุาตจากเจาพนกังานท�องถิ
น 
โดยเจ้าพนกังานท้องถิ
นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั
งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้
ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45วนั นบัแตว่นัที
ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นที
เจ้าพนกังานท้องถิ
นไม่อาจออก
ใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสั
งไมอ่นญุาตได้ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราว คราวละไม่
เกิน 45วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ Dนกําหนดเวลา 
หรือตามที
ได้ขยายเวลาไว้นั Dนแล้วแตก่รณี 
 
 
13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นคําขออนญุาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื Dนที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื Dนที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื Dนที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 
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ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

อื
นที
เกี
ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที
ดนิ ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์กรปกครอง
สว่นท้องถิ
น ใน
พื Dนที
ที
จะขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   45 วนั 
 

14. งานบริการนี 2 ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Dนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ
อนญุาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบ ข. 
1) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดที+ดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนาด
เทา่ต้นฉบบัทกุ
หน้า พร้อม
เจ้าของที+ดินลง
นามรับรอง
สําเนา ทกุหน้า  
กรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของที+ดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้าของที+ดนิ
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที+ดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

ใบอนญุาตให้ใช้
ที+ดนิและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อตุสาหกรรม 
หรือใบอนญุาตฯ 
ฉบบัตอ่อาย ุหรือ
ใบอนญุาตให้ใช้
ที+ดนิและ
ประกอบกิจการ 
(สว่นขยาย) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมเงื+อนไข
และแผนผงัที+ดนิ
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อตุสาหกรรม) 

4) 

กรณีที+มีการมอบ
อํานาจ ต้องมี
หนงัสือมอบ
อํานาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท 
พร้อมสําเนาบตัร
ประจําตวั
ประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้าน 
หรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

5) 

บตัรประจําตวั
ประชาชน และ
สําเนาทะเบียน
บ้านของผู้ มี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของที+ดิน 
(กรณีเจ้าของ
ที+ดนิเป็นนิติ
บคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

6) 

หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตที+ดนิ
ตา่งเจ้าของ 
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที+ดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็น                
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีที+
เป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาด
อยูใ่นประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีที+เป็น

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

9) 

แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รายการประกอบ
แบบแปลน ที+มี
ลายมือชื+อพร้อม
กบัเขียนชื+อตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ที+อยู ่
ของสถาปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที+ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

10) 

รายการคํานวณ
โครงสร้าง แผ่น
ปกระบชืุ+อ
เจ้าของอาคาร 
ชื+ออาคาร 
สถานที+ก่อสร้าง 
ชื+อ คณุวฒุิ ที+อยู ่
ของวิศวกรผู้
คํานวณพร้อมลง
นามทกุแผน่          

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(กรณีอาคาร
สาธารณะ 
อาคารพิเศษ 
อาคารที+ก่อสร้าง
ด้วยวสัดถุาวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที+ตั Cงอยู่
ในบริเวณที+ต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั+นสะเทือน
จากแผน่ดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง 
กําหนดการรับ
นํ Cาหนกั ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร 
และพื Cนดนิที+
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
สั+นสะเทือนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณ การ
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ออกแบบ
โครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวา่คา่ที+
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที+ 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คา่ fc > 
65 ksc. หรือ คา่ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั+นคงแข็งแรง
ของวสัดทีุ+รับรอง
โดยสถาบนัที+
เชื+อถือได้ วิศวกร
ผู้ คํานวณและผู้
ขออนญุาต ลง
นาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

12) 

กรณีอาคารที+เข้า
ขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที+ 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที+หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 
คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไมน้่อยกวา่

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ที+กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัที+
เชื+อถือได้
ประกอบการขอ
อนญุาต 

13) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ  
สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อาคารที+ต้องมี
สถาปนิกควบคมุ
งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 

14) 

หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุการ
ก่อสร้างพร้อม
สําเนา
ใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน) 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารที+
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงาน) 

15) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง  
ฉบบัที+ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 

ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบดันํ Cาเสียและ
การระบายนํ Cาทิ Cง 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที+ต้องยื+น
เพิ+มเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
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 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nakluea.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ 02-819-5090 
3. ทาง ไปรษณีย์ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ ถนนสขุสวสัดิI-นาเกลือ สป10290 
) 

2) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที( 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที( 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที�พมิพ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Dนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


