
คูมือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที ่ใหบริการ : องคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 
กระทรวงมหาดไทย 

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

        ผูใดกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากพนักงานทองถ่ินโดยพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคำสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน 
นับแตวันที่ไดรับคำขอในกรณีมีเหตุจำเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคำสั่งไม
อนุญาตภายในกำหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน แตตองมีหนังสือ
แจงการขยายเวลาและเหตุจำเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยาย
เวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

ชองทางการใหบรกิาร 

สถานที่ใหบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง 
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หนวยงาน:-) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึง
ว ันศุกร  (ยกเว นว ันหยุดที ่ทางราชการกำหนด)  
ตั้งแตเวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเท่ียง) 

 
ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร่บัผดิชอบ 
ระยะเวลาในการดำเนนิการรวม : 45 วนั 

ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นคำขอตรวจสอบกอสรางอาคารพรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ:-) 

1 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

2) การพิจารณา 
เจ าพนักงานทองถ ิ ่นตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
(หมายเหต:ุ-) 

2 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

 

 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/


ลำดับ ขั้นตอน ระยะเวลา สวนทีร่ับผดิชอบ 
3) การพิจารณา 

เจ าพนักงานทองถ ิ ่นดำเน ินการตรวจสอบการใช
ประโยชนท ี ่ด ินตามกฎหมายว าด วยการผ ังเม ือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทำแผนบริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ และพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 
(หมายเหต:ุ-) 

7 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมต ิ
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบและพิจารณาแบบแปลน
และพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมา
รับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ-) 

35 วัน องคการบริหาร 
สวนตำบลบานแกง  

อำเภอเมืองนครสวรรค  
จังหวัดนครสวรรค 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
1) บัตรประจำตัวประชาชน 

ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สำเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ (กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) แบบคำขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข.1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ - 

- 

4) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของที่ดนิลงนามรบัรองสำเนาถูกตองทกุหนากรณี
ผู ขออนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

 

 



 

ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
5) ใบอน ุญาตให  ใช ท ี ่ด ินและประกอบก ิจการในน ิคม

อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาต
ใหใชที่ดินและประกอบกิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไข
และแผนผ ังท ี ่ด ินแนบท าย (กรณ ีอาคารอย ู  ในน ิคม
อุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

6) กรณีที่มีการมอบอำนาจตองมีหนังสือมอบอำนาจติดอากร
แสตมป 30 บาท พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
สำเนาทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและ
ผูรับมอบอำนาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

7) บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบานของผูมี
อำนาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรบมอบอำนาจเจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

8) หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอสราง
อาคารชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สำเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

9) หน ังส ือร ับของของสถาปนิกผ ู ออกแบบพรอมสำเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

 

 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
10) หน ังส ือร ับรองของว ิศวกรผ ู ออกแบบพร อมสำเนา

ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพรอมกบัเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและวิศวกรผู ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับ 
ที่ 10 (พ.ศ. 2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) รายการคำนวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อเจาของอาคาร
สถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผูคำนวณพรอม
ลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคาร
ท ี ่ก อสร างด วยว ัสด ุถาวรและทนไฟเป นส วนใหญ)  
กรณีอาคารบาทประเภทที ่ต ั ้งอย ู  ในบร ิเวณที ่ต องมี 
การคำนวณใหอาคารสามารถรับแรงสั ่นสะเทือนจาก
แผ นด ินไหวได ตามกฎหมายกำหนดการร ับน ้ำหนัก 
ความตานทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการตานแรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 
2540 ตองแสดงรายละเอียดการคำนวณการออกแบบ
โครงการ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กำหนดในกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527 เชน ใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 
173.3 ksc.ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั ่นคงแข็งแรงของวัสดุที ่รองรับโดยสถาบันที่เชื ่อถือได 
วิศวกรผูคำนวณและผูขออนุญาตลงนาม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
14) กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.

2540 ตองมีระยะของคอนกรีตที ่ห ุ มเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่กำหนดในกฎกระทรวงหรอื
มีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื ่อถือได
ประกอบการอนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนกิผูควบคมุการ
กอสรางพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที ่ต องมีสถาปนิก
ควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผู ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) แบบแปลนและรายการคำนวณงานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

19) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 



ลำดับ ชือ่เอกสาร จำนวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถามี) หนวยงานภาครฐัผูออกเอกสาร 
20) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

วิศวกรผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

21) หนังสือรับรองผู ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบบน้ำทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

22) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

23) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สำเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ (เอกสารที ่ต องยื ่นเพิ ่มเติมสำหรับกรณีเปน
อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญพิเศษ) 

 

คาธรรมเนยีม 

ลำดับ รายละเอยีดคาธรรมเนยีม คาธรรมเนยีม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 
2522 
(หมายเหต:ุ-) 

คาธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 



ชองทางการรองเรยีน แนะนำบริการ 

ลำดับ ชองทางการรองเรยีน / แนะนำบรกิาร 

1) องคการบริหารสวนตำบลบานแกง  
อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
อาคารสำนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานแกง อำเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท 056-347-119   
website: https://www.bankaenglocal.go.th 
(หมายเหตุ -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
(หมายเหต ุ: (ผานศูนยดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนยบริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ : (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / 
www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300)) 

 

https://www.bankaenglocal.go.th/
http://www.1111.go.th/

