
 

1 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานท่ีใหบริการ : เทศบาลตําบลตากฟา อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค กระทรวงมหาดไทย 
 
หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข (ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใดจะกอสรางอาคาร ตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตอง               
ตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาต หรือ              
ยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45 วัน
แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราว ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา          
หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 

ชองทางการใหบริการ 
สถานท่ีใหบริการ 

สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา                  
อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค 60190 

โทรศัพท : 056-241323 
ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ 
เปดใหบริการ วันจันทรถึงวันศุกร                  

 (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม  :  45 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอมเอกสาร 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

1 วัน เทศบาลตําบลตากฟา
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบ 
การขออนุญาต 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

2 วัน เทศบาลตําบลตากฟา
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบ การใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง ตรวจสอบสถานท่ี
กอสราง จัดทําผังบริเวณ แผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ และ
พรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน เทศบาลตําบลตากฟา
อําเภอตากฟา  

จังหวัดนครสวรรค 
 



 

2 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1)  และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
กอสรางอาคาร (น.1) 
หมายเหตุ : องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตกอสรางอาคาร 

35 วัน เทศบาลตําบลตากฟา
อําเภอตากฟา 

จังหวัดนครสวรรค 
 

 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
 ฉบับจริง 0 ฉบับ 
 สําเนา  1 ฉบับ 
หมายเหต ุ: กรณีบุคคลธรรมดา 

กรมการปกครอง 
 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 
หมายเหต ุ: กรณีนิติบุคคล 

กรมพัฒนาธุรกิจการคา 

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

- 

4) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา  
พรอมเจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของท่ีดิน ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดินใหกอสราง
อาคารในท่ีดิน 
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

5) ใบอนุญาตใหใชท่ีดิน และประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือใบอนุญาตใหใชท่ีดิน และประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย  
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 



 

3 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
6) กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจติดอากรแสตมป

๓๐บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

7) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน ของผูมีอํานาจ           
ลงนามแทนนิติบุคคล ผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน  
(กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
 ฉบับจริง 0 ชุด 
 สําเนา  1 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

8) หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ  
(กรณีกอสรางอาคารชิดเขตท่ีดิน) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูขออนุญาต 

- 

9) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคาร                
มีลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

10) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ พรอมสําเนาใบอนุญาตเปน              
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

11) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและคุณวุฒิท่ีอยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

   



 

4 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
12) 

 
รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ืออาคาร
สถานท่ีกอสราง ช่ือคุณวุฒิ ท่ีอยู ของวิศวกรผูคํานวณ พรอม             
ลงนามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคาร               
ท่ีกอสรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคาร   
บางประเภทท่ีตั้งอยูในบริเวณท่ีตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถ
รับแรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวไดตามกฎกระทรวงกําหนด 
การรับน้ําหนักความตานทานความคงทนของอาคาร และพ้ืนดิน 
ท่ีรองรับอาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2540 ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณการออกแบบ
โครงสราง 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

13) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกําหนด ในกฎกระทรวง ฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชน ใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุ           
ท่ีรับรองโดยสถาบันท่ีเช่ือถือได วิศวกรผูคํานวณ และผูขออนุญาต
ลงนาม 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

14) 
 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม หรือคอนกรีตหุมเหล็ก              
ไมนอยกวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตรา             
การทนไฟจากสถาบันท่ีเช่ือถือได ประกอบการขออนุญาต 
 ฉบับจริง 1 ชดุ 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

15) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

 
 

  



 

5 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
16) 

 
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหต ุ: เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน 

- 

17) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร  
ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง               
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

18) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติม สําหรับกรณีเปนอาคารสูง             
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง            
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง               
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง              
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 



 

6 คูมือประชาชน : เทศบาลตําบลตากฟา 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
22) 

 
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง                 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต 
 ฉบับจริง 1 ชุด 
 สําเนา  0 ชุด 
หมายเหตุ : เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง                 
หรืออาคารขนาดใหญพิเศษ 

- 

 
คาธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528  
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

 
ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 

1) สํานักปลัดเทศบาล สํานักงานเทศบาลตําบลตากฟา 
หมายเหตุ : 11 หมู 1 ถนนตากฟา-ทาตะโก อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค  
โทรศัพท : 056-241323  
เว็บไซต : www.takfacity.go.th 

2) จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ : ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ : เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / 
ตูปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิตกทม. 10300 

 
แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 
 

 


