
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ : องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  อําเภอเมืองลําปาง  จังหวัดลําปาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 , กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทย ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45  วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉล่ียตอเดือน  0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด  0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด  0  
10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21 กองชาง อบต.นิคมพัฒนา จังหวัดลําปาง  
11. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ  องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  จังหวัดลําปาง 

108 หมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท 054-825585 
/ ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด)                 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
  ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ ภายใน 45 วันนับแตวันท่ีได
รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตได  ภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จํา เปนแตละคราวใหผู ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้น กําหนดเวลาหรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 
 
 



13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
พรอมเอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร) 

2) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร) 

3) การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนท่ีดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีกอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร) 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมี
มต ิ
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1) 

35 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลนิคมพัฒนา
อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง 

(องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะ
ขออนุญาตกอสราง
อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
 ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
 



15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร  
(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด - 

2) โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบับทุกหนา
พรอมเจาของท่ีดิน
ลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณผีูขอ
อนุญาตไมใชเจาของ
ท่ีดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของ
ท่ีดินใหกอสราง
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต) 

3) ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน
และประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) พรอม
เง่ือนไขและแผนผัง
ท่ีดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต) 

4) กรณีท่ีมีการมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต) 

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียนบาน
ของผูมีอํานาจลง

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต) 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

นามแทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจ
เจาของท่ีดิน (กรณี
เจาของท่ีดินเปนนิติ
บุคคล) 

6) หนังสือยินยอมให
ชิดเขตท่ีดินตาง
เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต) 

7) หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ีเปน
อาคารมลีักษณะ
ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

8) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

9) แผนผังบรเิวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ท่ีมีลายมือช่ือพรอม
กับเขียนช่ือตัว
บรรจงและคณุวุฒิท่ี
อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

10) รายการคาํนวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุช่ือเจาของ
อาคารช่ืออาคาร
สถานท่ีกอสรางช่ือ
คุณวุฒิท่ีอยูของ
วิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุก
แผน (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารท่ี
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภท
ท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ี
ตองมีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ้าหนักความ
ตานทานความคงทน
ของอาคารและ
พ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการ
ตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 
2540 ตองแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบโครงสราง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

11) กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวงฉบับ
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 65 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ksc. หรือคา fc’> 
173.3 ksc. ให
แนบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเช่ือถือ
ไดวิศวกรผูคํานวณ
และผูขออนุญาตลง
นาม 

12) กรณีอาคารท่ีเขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 
48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุมเหล็ก
เสรมิหรือคอนกรตี
หุมเหล็กไมนอยกวา
ท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจาก
สถาบันท่ีเช่ือถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

13) หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคมุ
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

14) หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคมุการ
กอสรางพรอมสําเนา

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

15) แบบแปลนและ
รายการคาํนวณงาน
ระบบของอาคาร
ตามกฎกระทรวง
ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

16) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

17) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

18) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

19) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
บําบัดนํ้าเสียและ
การระบายนํ้าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

20) หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 



ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ประปา 
21) หนังสือรับรองของผู

ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุ
ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลนิคมพัฒนา  จังหวัดลําปาง 

108 หมูท่ี 1 ตําบลนิคมพัฒนา อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
โทรศัพท 054-825585 
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รองเรียนดวยตนเอง 
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ชองทางการรองเรียน  จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน  ศูนยบริการประชาชนสํานักปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ  ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 
 



 
 

 


