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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น                          

(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ  45 วัน  
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอท่ีมากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ 

ส าเนาคู่มือประชาชน 22/07/2015 23:46  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
 โทร.035-852061 ต่อ 17 โทรสาร 035-852062 หรือ www.norasingha.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)                
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น  
 โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเห
ตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจ
ออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุ ญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราว
ละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น 
ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที ่ ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 
พร้อมเอกสาร 
 

1 วัน องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลนรสิงห์ 

อ าเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต 

2 วัน องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลนรสิงห์ 

อ าเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท า
ผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ เขต
ปลอดภัยทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน องค์การบริหาร           
ส่วนต าบลนรสิงห์ 

อ าเภอป่าโมก  
จังหวัดอ่างทอง 

- 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

35 วัน องค์การบริหารส่วน
ต าบลนรสิงห์ อ าเภอ

ป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม   45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 
ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ 
ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อมเจ้าของที่ดินลง
นามรับรองส าเนา ทุกหน้า  
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ           
ผู้ขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ 
หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการ  (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ                
ผู้ขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ 
ต้องมีหนังสือมอบอ านาจ 
ติดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท 
พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน ส าเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ               
ผู้ขออนุญาต) 

5) บัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของ
ผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอ านาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วนของ            
ผู้ขออนุญาต) 

6) หนังสือยินยอมให้ชิดเขต - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ           
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

ผู้ขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน 
ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับเขียน
ชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่
อยู่ ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 

10) รายการค านวณโครงสร้าง 
แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของ
อาคาร ชื่ออาคาร สถานที่
ก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ 
ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น          
(กรณีอาคารสาธารณะ 
อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างดว้ยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ในบริเวณท่ีต้องมีการ
ค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดการ 
รับน้ าหนัก ความต้านทาน 
ความคงทนของอาคาร และ
พ้ืนดินที่รองรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการค านวณ 
การออกแบบโครงสร้าง 

11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่า
ค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ 
ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความม่ันคงแข็งแรง 
ของวัสดุที่รับรองโดยสถาบัน
ที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค านวณ
และผู้ขออนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 

12) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 
พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ              
ควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของสถาปนิก ผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและควบคุม

งาน) 
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ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกร ผู้ควบคุม
การก่อสร้างพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม               
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน                
ของผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

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

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
16) หนังสือรับรองของ                  

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออก 
แบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
17) หนังสือรับรองของ                    

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
18) หนังสือรับรองของ                    

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกรผู้ออก 
แบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
19) หนังสือรับรองของ                 

ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ า
เสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของ                  
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 



7/7 
 

ที ่ รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

21) หนังสือรับรองของ              
ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
เพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็น
อาคารสูง หรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ) 
 

16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนต าบลนรสิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง        

โทร.035-852061 ต่อ 17 โทรสาร 035-852062 หรือ www.norasingha.go.th 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /  
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 

วันที่พิมพ์ 23/07/2558 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยส านักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารส่วนต าบลนร

สิงห์ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


