
คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื�อกระบวนงาน : การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ�น  

(กระบวนงานบริการที�เบด็เสร็จในหน่วยเดยีว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที�มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื �นที�ให้บริการ: ท้องถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถิ�นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตก่อสร้างอาคารเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขนุตาลจงัหวดัเชียงราย 

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขนุตาล จงัหวดัเชียงราย 57340  

โทรศพัท์ 053-606223 ต่อ 16/ ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที�ทางราชการกําหนด)  

ตั�งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

  ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิ�น โดยเจ้าพนกังานท้องถิ�นต้องตรวจพิจารณา

และออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสั�งไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นับแต่

วนัที�ได้รับคําขอ ในกรณีมีเหตจํุาเป็นที�เจ้าพนักงานท้องถิ�นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคําสั�งไม่อนุญาตได้

ภายในกําหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลา

และเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ �นกําหนดเวลา หรือตามที�ได้ขยายเวลาไว้นั �นแล้วแตก่รณี 

 



 
13. ขั �นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที� รับผดิชอบ 

ที� ประเภทขั �นตอน 
รายละเอียดของขั �นตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื�นคําขออนญุาตก่อสร้างอาคาร

พร้อมเอกสาร 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอม อําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง           

โทรศพัท์        

053-606223  

ตอ่ 16 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ�นตรวจสอบ

พิจารณาเอกสารประกอบการ

ขออนญุาต 
 

30 นาที เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง           

โทรศพัท์        

053-606223  

ตอ่ 16 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ�นดําเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที�ดิน

ตามกฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานที�ก่อสร้างจดัทํา

ผงับริเวณแผนที�สงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอื�นที�

เกี�ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื�องเขตปลอดภยัใน

การเดินอากาศเขตปลอดภยัทาง

ทหารฯและพรบ.จดัสรรที�ดนิฯ 

5 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง           

โทรศพัท์        

053-606223  

ตอ่ 16 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถิ�นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต (อ.1) 

และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาต

ก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

ยางฮอมอําเภอ

ขนุตาลจงัหวดั

เชียงราย 

กองช่าง           

โทรศพัท์        

053-606223  

ตอ่ 16 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วนั 

 



14. งานบริการนี �ผ่านการดาํเนินการลดขั �นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ผา่นการดําเนินการลดขั �นตอนและระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว 7 วนั 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนญุาต

ก่อสร้างอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชดุ - 

2) โฉนดที�ดินน.ส.3 

หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าต้นฉบบัทกุ

หน้าพร้อมเจ้าของ

ที�ดินลงนามรับรอง

สําเนาทกุหน้ากรณี

ผู้ขออนญุาตไมใ่ช่

เจ้าของที�ดนิต้องมี

หนงัสือยินยอม

ของเจ้าของที�ดนิให้

ก่อสร้างอาคารใน

ที�ดิน 

 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) ใบอนญุาตให้ใช้

ที�ดินและประกอบ

กิจการในนิคม

อตุสาหกรรมหรือ

ใบอนญุาตฯฉบบั

ตอ่อายหุรือ

ใบอนญุาตให้ใช้

ที�ดินและประกอบ

กิจการ (สว่น

ขยาย) พร้อม

เงื�อนไขและแผนผงั

ที�ดินแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ใน

นิคมอตุสาหกรรม) 

 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

4) กรณีที�มกีารมอบ

อํานาจต้องมี

หนงัสือมอบ

อํานาจติดอากร

แสตมป์๓๐บาท

พร้อมสําเนาบตัร

ประจําตวั

ประชาชนสําเนา

ทะเบียนบ้านหรือ

หนงัสือเดนิทาง

ของผู้มอบและผู้รับ

มอบอํานาจ 

 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

5) บตัรประจําตวั

ประชาชนและ

สําเนาทะเบียน

บ้านของผู้มีอํานาจ

ลงนามแทนนิติ

บคุคลผู้รับมอบ

อํานาจเจ้าของ

ที�ดิน (กรณีเจ้าของ

ที�ดินเป็นนิติ

บคุคล) 

 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

6) หนงัสือยินยอมให้

ชิดเขตที�ดินตา่ง

เจ้าของ (กรณี

ก่อสร้างอาคารชิด

เขตที�ดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ขออนญุาต) 

7) 

หนงัสือรับรองของ

สถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อม

สําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณีที�

เป็นอาคารมี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

8) หนงัสือรับรองของ

วิศวกรผู้ออกแบบ

พร้อมสําเนา

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีที�เป็นอาคาร

มีลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

9) แผนผงับริเวณ

แบบแปลนรายการ

ประกอบแบบ

แปลนที�มีลายมือ

ชื�อพร้อมกบัเขยีน

ชื�อตวับรรจงและ

คณุวฒุิที�อยู่ของ

สถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออกแบบ

ตามกฎกระทรวง

ฉบบัที� 10 

(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

10) รายการคํานวณ

โครงสร้างแผน่ปก

ระบชืุ�อเจ้าของ

อาคารชื�ออาคาร

สถานที�ก่อสร้างชื�อ

คณุวฒุิที�อยู่ของ

วิศวกรผู้คํานวณ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

พร้อมลงนามทกุ

แผน่  (กรณีอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษอาคารที�

ก่อสร้างด้วยวสัดุ

ถาวรและทนไฟ

เป็นสว่นใหญ่) 

กรณีอาคารบาง

ประเภทที�ตั �งอยู่ใน

บริเวณที�ต้องมีการ

คํานวณให้อาคาร

สามารถรับ

แรงสั�นสะเทือน

จากแผน่ดนิไหวได้

ตามกฎกระทรวง

กําหนดการรับ

นํ �าหนกัความ

ต้านทานความ

คงทนของอาคาร

และพื �นดินที�รองรับ

อาคารในการ

ต้านทาน

แรงสั�นสะเทือน

ของแผน่ดินไหว

พ.ศ. 2540 ต้อง

แสดงรายละเอียด

การคํานวณการ

ออกแบบ

โครงสร้าง 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

11) กรณีใช้หน่วยแรง

เกินกวา่คา่ที�

กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบบัที� 

6 พ.ศ. 2527 เชน่

ใช้คา่ fc > 65 ksc. 

หรือคา่ fc’> 173.3 

ksc. ให้แนบ

เอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

มั�นคงแขง็แรงของ

วสัดทีุ�รับรองโดย

สถาบนัที�เชื�อถือได้

วิศวกรผู้คํานวณ

และผู้ขออนญุาต

ลงนาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

12) กรณีอาคารที�เข้า

ขา่ยตาม

กฎกระทรวงฉบบัที� 

48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของ

คอนกรีตที�หุ้ม

เหลก็เสริมหรือ

คอนกรีตหุ้มเหลก็

ไมน้่อยกวา่ที�

กําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมี

เอกสารรับรอง

อตัราการทนไฟ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

จากสถาบนัที�

เชื�อถือได้

ประกอบการขอ

อนญุาต 

13) หนงัสือยินยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของสถาปนิกผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพ

สถาปัตยกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารที�ต้องมี

สถาปนิกควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 

14) หนงัสือยินยอม

เป็นผู้ควบคมุงาน

ของวิศวกรผู้

ควบคมุการ

ก่อสร้างพร้อม

สําเนาใบอนญุาต

เป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ (กรณี

อาคารที�ต้องมี

วิศวกรควบคมุ

งาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น

ของผู้ออกแบบ

และควบคมุงาน) 



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบบัที� 

33 (พ.ศ. 2535) 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

16) หนงัสอืรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

17) หนงัสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกรผู้ออกผู้

แบบระบบไฟฟ้า 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร   

ผู้ออกแบบระบบ

ป้องกนัเพลิงไหม้ 

 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู



ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

บําบดันํ �าเสยีและ

การระบายนํ �าทิ �ง 

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

20) หนงัสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรับรองของ

ผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบ

ลิฟต ์

- 1 0 ชดุ (เอกสารที�ต้องยื�น

เพิ�มเตมิสําหรับ

กรณีเป็นอาคารสงู

หรืออาคารขนาด

ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม  อําเภอขนุตาล  จงัหวดัเชียงราย 57340 

 โทรศพัท์ 053-606223 ตอ่ 16 

2) ช่องทางการร้องเรียน www.yanghom.go.th 

  

 


