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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
 
1. ช่องทางการให้บริการ 

สถานท่ีให้บริการ กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี
พักเที่ยง) 
หมายเหตุ (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลเมือง อ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000  
โทรศัพท์ : 0 4283 4907) 
 

2. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผูใดจะก อสรางอาคารต องไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงค าสั่งไม่อนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ไดรับค าขอ
ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจาพนักงานทองถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภายในก าหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแต่กรณี 
 

3. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นค าขออนุญาตก่อสราง
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสราง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสราง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสรางจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเช่นประกาศ

7 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสราง
อาคาร) 
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ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสรางอาคาร 
(น.1) 

35 วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนทองถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสราง
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน 
 

4. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดข้ันตอน 
 

5. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
5.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

5.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตก่อสราง
อาคาร  (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 
ขนาดเท่าตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาต
ไม่ใช่เจาของที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินให

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก่อสรางอาคารในที่ดิน 

3) 

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให
ใชที่ดินและประกอบกิจการ 
(ส่วนขยาย) พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

4) 

กรณีที่มีการมอบอ านาจตองมี
หนังสือมอบอ านาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพรอมส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนส าเนา
ทะเบียนบานหรือหนังสือ
เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจ าตัวประชาชนและ
ส าเนาทะเบียนบานของผูมี
อ านาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอ านาจเจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

6) 
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดิน
ต่างเจาของ (กรณีก่อสราง
อาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

8) 
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูประกอบ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 

รายการค านวณโครงสรางแผ่น
ปกระบุช่ือเจาของอาคารช่ือ
อาคารสถานที่ก่อสรางช่ือ
คุณวุฒิที่อยู่ของวิศวกรผู
ค านวณพรอมลงนามทุกแผ่น 
(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่ก่อสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ)่ 
กรณีอาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ตองมีการค านวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ไดตามกฎกระทรวงก าหนดการ
รับน้ าหนักความตานทานความ
คงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ตองแสดง
รายละเอียดการค านวณการ
ออกแบบโครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

11) 

กรณีใชหน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 
6 พ.ศ. 2527 เช่นใชค่า fc > 
65 ksc. หรือค่า fc’> 173.3 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 



5/7 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เช่ือถือไดวิศวกรผูค านวณและผู
ขออนุญาตลงนาม 

12) 

กรณีอาคารที่เขาข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 
2540 ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็กไม่นอยกว่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่เช่ือถือได
ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยินยอมเป็นผูควบคุม
งานของสถาปนิกผูควบคุมการ
ก่อสรางพรอมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเป็นผูควบคุม
งานของวิศวกรผูควบคุมการ
ก่อสรางพรอมส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

16) 
หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อากาศ สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบ าบัด
น้ าเสียและการระบายน้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

 

6. ค่าธรรมเนียม 
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 
2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

7. ช่องทางการร้องเรียน 
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1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลเมือง 
หมายเหตุ (362 หมู่ 1 ถนนเลย-เชียงคาน ต าบลเมือ งอ าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 โทรศัพท์ : 0 4283 
4907) 

2) ช่องทางการร้องเรียนเว็บไซต์ : http://www.tambonmuang.go.th 
หมายเหตุ- 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

 
 


