
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนท่ีให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ อ าเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

 

หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าส่ังไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน ๑๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าส่ังไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยาย

เวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับ

ใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 

  
 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 

 

 สถำนท่ีให้บริกำร 
(หมายเหตุ: -)  
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่/ 
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน  

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) กำรตรวจสอบเอกสำร 
ยื่นค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

1 วัน - 
 

2) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

4 วัน - 

 

3) กำรพิจำรณำ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท า
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

4 วัน - 

 

4) กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตก่อสร้าง

อาคาร (น.1) 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ท่ีจะขอ
อนุญาตก่อสร้างอาคาร))  

4 วัน - 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหต ุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหต ุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบ ข. 1) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ- 

- 

4) 

 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อม

เจ้ำของท่ีดินลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่
เจ้ำของท่ีดินต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้ำของท่ีดินให้ก่อสร้ำง

อำคำรในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือ

ใบอนุญำตฯ ฉบับต่ออำยุ หรือใบอนุญำตให้ใช้ท่ีดินและประกอบ
กิจกำร (ส่วนขยำย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผังท่ีดินแนบท้ำย 

(กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีท่ีมีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกร

แสตมป์ ๓๐ บำท พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำ

ทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือเดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

7) 

 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง

นำมแทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของท่ีดิน (กรณีเจ้ำของ
ท่ีดินเป็นนิติบุคคล) 

ฉบับจริง 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำร
ชิดเขตท่ีดิน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น                

ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอำคำรมี
ลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอำคำรมีลักษณะ 

ขนำดอยู่ในประเภทวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 
 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

11) 

 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ท่ีมีลำยมือ

ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของสถำปนิก 
และวิศวกรผู้ออกแบบ ตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่อ
อำคำร สถำนท่ีก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒิ ท่ีอยู่ ของวิศวกรผู้ค ำนวณ

พร้อมลงนำมทุกแผ่น          (กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ 
อำคำรท่ีก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี

อำคำรบำงประเภทท่ีตั้งอยู่ในบริเวณท่ีต้องมีกำรค ำนวณให้อำคำร

สำมำรถรับแรงส่ันสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำมกฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร และ

พ้ืนดินท่ีรองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงส่ันสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำร

ออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ ค่ำ fc’ > 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสำรแสดงผลกำรทดสอบควำมมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถำบันท่ีเชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต 

ลงนำม 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอำคำรท่ีเข้ำข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้อง

มีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่ำท่ีก ำหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำร

ทนไฟจำกสถำบันท่ีเชื่อถือได้ประกอบกำรขออนุญำต 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำร
ก่อสร้ำงพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ  

สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำรท่ีต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำง

พร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอำคำรท่ีต้องมีวิศวกรควบคุมงำน) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 

18) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรบัอำกำศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปำ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ

อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 

 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหต ุ(เอกสารท่ีต้องยื่นเพิ่มเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  
 

 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 

1) ร้องเรียนผ่านองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.bangyai.net) 
2. ทางโทรศัพท์ (0-2927-7477 ต่อ 101) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (57 ม.5 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140) 
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ 

 

 



แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 


