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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45   วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  

 21/05/2558 14:43 

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเทีย่ง) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่โดยเจ้าพนกังานท้องถิน่ต้องตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่

วันที่ไดร้ับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนกังานท้องถิน่ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมคีำสั่งไม่อนุญาตได้

ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกนิ 2คราวคราวละไม่เกนิ 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจง้การขยาย

เวลาและเหตุจำเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้กำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไวน้ั้นแล้วแต่

กรณ ี

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวล

า

ให้บริกา

ร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ยื่นคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

พร้อมเอกสาร 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ

พจิารณาเอกสารประกอบการ

ขออนุญาต 

2 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ทีด่ิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่่อสร้างจัดทำ

ผังบริเวณแผนที่สงัเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง

เขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

7 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 

และแจง้ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต

35 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 

ระยะเวล

า

ให้บริกา

ร 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ก่อสร้างอาคาร (น.1) 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน 

14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

  ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบคำขออนุญาต

ก่อสร้างอาคาร  (แบบข. 

1) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

โฉนดที่ดนิน.ส.3 หรือ

ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบับ

ทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ที่ดินลงนามรับรอง

สำเนาทุกหน้ากรณีผู้ขอ

อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ

ที่ดินต้องมีหนงัสือ

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ยนิยอมของเจ้าของทีด่ิน

ให้ก่อสร้างอาคารใน

ที่ดิน 

3) 

ใบอนุญาตให้ใช้ทีด่ินแล

ประกอบกิจการในนิคม

อุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ

หรือใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ

แลประกอบกจิการ (ส่วน

ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ

แผนผังที่ดนิแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ในนิคม

อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

4) 

กรณทีี่มีการมอบอำนาจ

ต้องมีหนงัสือมอบ

อำนาจติดอากรแสตมป์

๓๐บาทพร้อมสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชน

สำเนาทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้

มอบและผู้รับมอบ

อำนาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

5) 

บัตรประจำตัวประชาชน

และสำเนาทะเบียนบ้าน

ของผู้มีอำนาจลงนาม

แทนนติิบุคคลผู้รบัมอบ

อำนาจเจ้าของที่ดนิ 

(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น

นิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต) 

6) หนังสือยนิยอมให้ชิดเขต - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ที่ดินต่างเจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

ของผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือรับรองของ

สถาปนกิผู้ออกแบบ

พร้อมสำเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน็อาคารมี

ลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

8) 

หนังสือรับรองของ

วศิวกรผู้ออกแบบพร้อม

สำเนาใบอนุญาตเปน็ผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เป็นอาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ในประเภท

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

9) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แบบแปลนที่มีลายมือช่ือ

พร้อมกับเขียนช่ือตัว

บรรจงและคณุวุฒิที่อยู่

ของสถาปนิกและวศิวกร

ผู้ออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

10) 

รายการคำนวณ

โครงสร้างแผ่นปกระบุ

ช่ือเจ้าของอาคารช่ือ

อาคารสถานทีก่่อสร้าง

ช่ือคุณวุฒิที่อยู่ของ

วศิวกรผู้คำนวณพร้อม

ลงนามทกุแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ

อาคารพเิศษอาคารที่

ก่อสร้างด้วยวสัดถุาวร

และทนไฟเปน็ส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบางประเภท

ที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมี

การคำนวณให้อาคาร

สามารถรับ

แรงสั่นสะเทอืนจาก

แผ่นดินไหวไดต้าม

กฎกระทรวงกำหนดการ

รับน้ำหนกัความ

ต้านทานความคงทนของ

อาคารและพื้นดนิที่

รองรับอาคารในการ

ต้านทานแรงสัน่สะเทอืน

ของแผ่นดนิไหวพ.ศ. 

2540 ต้องแสดง

รายละเอียดการคำนวณ

การออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

11) 

กรณใีช้หน่วยแรงเกิน

กว่าค่าที่กำหนดใน

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า 

fc > 65 ksc. หรือค่า 

fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผล

การทดสอบความม่ันคง

แข็งแรงของวัสดุที่รบัรอง

โดยสถาบันที่เช่ือถือได้

วศิวกรผู้คำนวณและผู้

ขออนุญาตลงนาม 

12) 

กรณีอาคารที่เข้าข่าย

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

48 พ.ศ. 2540 ต้องมี

ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม

เหล็กเสริมหรือคอนกรตี

หุ้มเหลก็ไม่น้อยกว่าที่

กำหนดในกฎกระทรวง

หรือมีเอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจาก

สถาบันทีเ่ช่ือถือได้

ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้

ควบคุมงานขอสถาปนิก

ผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสำเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพ

สถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารที่ต้องมี

สถาปนกิควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน) 

14) 
หนังสือยนิยอมเป็นผู้

ควบคุมงานของวศิวกรผู้

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมสำเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม (กรณี

อาคารที่ต้องมีวิศวกร

ควบคุมงาน) 

และควบคุมงาน) 

15) 

แบบแปลนและรายการ

คำนวณงานระบบของ

อาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 

2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

16) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

ป้องกันเพลิงไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

บำบัดน้ำเสียและการ

ระบายน้ำทิง้ 

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุมของ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น

เพิ่มเติมสำหรับ

กรณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พเิศษ) 

16. ค่าธรรมเนียม 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า    053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

      - 

19. หมายเหตุ 

- 
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