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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21  
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
กระทรวง:กระทรวงมหำดไทย  
1. ชื่อกระบวนงาน : กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21  
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่ 
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง : 1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522  
6. ระดับผลกระทบ: บริกำรที่มีควำมส ำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม  
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง  

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ.  
2522 ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วัน  
9. ข้อมูลสถิติ  

จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0  
จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน  ู กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
สำวแห อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด / ติดต่อด้วยตนเอง  
ณ หน่วยงำน  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรก ำหนด) ตั้งแต่เวลำ  
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)  

หมายเหตุ – 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต ผู้ใดจะก่อสร้ำงอำคำรต้องได้รับ
ใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นโดยเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นต้องตรวจพิจำรณำและออก ใบอนุญำตหรือมีหนังสือแจ้งค ำสั่ง
ไม่อนุญำตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญำตทรำบภำยใน 45วันนับแต่วันที่ได้ รับค ำขอในกรณีมีเหตุจ ำเป็นที่เจ้ำ
พนักงำนท้องถิ่นไม่อำจออกใบอนุญำตหรือยังไม่อำจมีค ำสั่งไม่อนุญำตได้ภำยใน ก ำหนดเวลำให้ขยำยเวลำออกไปได้อีกไม่
เกิน 2ครำวครำวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งกำรขยำยเวลำและเหตุ จ ำเป็นแต่ละครำวให้ผู้ขอรับใบอนุญำต
ทรำบก่อนสิ้นก ำหนดเวลำหรือตำมที่ได้ขยำยเวลำไว้นั้นแล้วแต่กรณี  
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ  

ที ่ ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา 
ให้บริการ 

 

ส่วนงาน /  หน่วยงาน
ที่ รับผิดชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1 กำรตรวจสอบ
เอกสำร 

ยื่นค ำขออนุญำตก่อสร้ำง 
อำคำรพร้อมเอกสำร  
 

1 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำวแห อ ำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่
ที่จะขออนุญำต
ก่อสร้ำง อำคำร)  

2 กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ตรวจสอบพิจำรณำเอกสำร 
ประกอบกำรขออนุญำต 
 

2 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำวแห อ ำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่
ที่จะขออนุญำต
ก่อสร้ำง อำคำร)  

3 กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่น 
ด ำเนินกำรตรวจสอบกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินตำม  
กฎหมำยว่ำด้วยกำรผังเมือง
ตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง 
จัดท ำผังบริเวณแผนที่ 
สังเขปตรวจสอบกฎหมำย 
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศ 
กระทรวงคมนำคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในกำรเดินอำกำศ  
เขตปลอดภัยทำงทหำรฯ  
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ  

7 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำวแห อ ำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่
ที่จะขออนุญำต
ก่อสร้ำง อำคำร)  

4 กำรลงนำม/  
คณะกรรมกำรมีมติ  
 

เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจ 
พิจำรณำแบบแปลนและ
พิจำรณำออกใบอนุญำต   

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมำรับ 
ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  
(น.1)  

35 วัน องค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลสำวแห อ ำเภอ
หนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 

(องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นใน พ้ืนที่
ที่จะขออนุญำต
ก่อสร้ำง อำคำร)  

 
ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วัน  
14. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว ยังไม่ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลด
ขั้นตอน  
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ  

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 บัตรประจ ำตัว 
ประชำชน  
 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล 
ธรรมดำ) 

2 หนังสือรับรองนิติ บุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับย่ืนเพิ่มเติม 

ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 แบบค ำขอ อนุญำต
ก่อสร้ำง อำคำร  
(แบบ ข. 1)  

- 1 0 ชุด - 

2 โฉนดที่ดิน น.ส.3  หรือ
ส.ค.1 ขนำด เท่ำ
ต้นฉบับทุก หน้ำพร้อม  
เจ้ำของที่ดินลง นำม
รับรอง ส ำเนำทุกหน้ำ 
กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่ 
เจ้ำของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้ำของที่ดิน ให้ก่อสร้ำง  
อำคำรในที่ดิน 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วนของผู้ขอ
อนุญำต) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

3 ใบอนุญำตให้ใช้ ที่ดิน
และประกอบกิจกำร ใน
นิคมอุตสำหกรรมหรือ 
ใบอนุญำตฯฉบับ ต่ออำยุ
หรือ ใบอนุญำตให้ใช้ 
ที่ดินและประกอบ
กิจกำร  (ส่วนขยำย)   
พร้อมเงื่อนไข และ
แผนผังที่ดินแนบท้ำย 
(กรณีอำคำรอยู่ในนิคม
อุตสำหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของผู้ขอ
อนุญำต) 

4 กรณีท่ีมีกำรมอบ อ ำนำจ
ต้องมี หนังสือมอบ  
อ ำนำจติดอำกร แสตมป์
๓๐บำท พร้อมส ำเนำ
บัตร ประจ ำตัว
ประชำชนส ำเนำ 
ทะเบียนบ้ำนหรือ 
หนังสือเดินทำง ของผู้
มอบและ ผู้รับมอบ
อ ำนำจ 

- 0 1 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของผู้ขอ
อนุญำต) 

5 บัตรประจ ำตัวประชำชน
และ ส ำเนำทะเบียน 
บ้ำนของผู้มีอ ำนำจลง
นำม แทนนิติบุคคล ผู้รับ
มอบอ ำนำจ เจ้ำของ
ที่ดิน (กรณีเจ้ำของ ที่ดิน
เป็นนิติ บุคคล)  

- 0 1 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของผู้ขอ
อนุญำต) 

6 หนังสือยินยอม ให้ชิด
เขตท่ีดินต่ำงเจ้ำของ  
(กรณีก่อสร้ำง อำคำรชิด
เขต ที่ดิน)  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของผู้ขอ
อนุญำต) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7 หนังสือรับรอง ของ
สถำปนิกผู้ออกแบบ
พร้อม ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ ประกอบวิชำชีพ 
สถำปัตยกรรม ควบคุม 
(กรณีท่ี เป็นอำคำรมี  
ลักษณะขนำดอยู่ ใน
ประเภทวิชำชีพ
สถำปัตยกรรม ควบคุม)  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 

8 หนังสือรับรอง ของ
วิศวกรผู้ออกแบบพร้อม 
ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ 
ประกอบวิชำชีพศวกรรม
ควบคุม  (กรณีท่ีเป็น  
อำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพ  
วิศวกรรมควบคุม)  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 

9 แผนผังบริเวณ แบบ
แปลนรำยกำรประกอบ 
แบบแปลนที่มีลำยมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัว 
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่
ของ สถำปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตำม 
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 10   
(พ.ศ.2528)  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

10 รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำงแผ่น ปกระบุ
ชื่อเจ้ำของอำคำรชื่อ 
อำคำรสถำนที่ ก่อสร้ำง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ 
วิศวกรผู้ค ำนวณ พร้อม
ลงนำมทุก แผ่น (กรณี  
อำคำรสำธำรณะ อำคำร
พิเศษ อำคำรที่ก่อสร้ำง
ด้วยวัสดุถำวร และทน
ไฟเป็น ส่วนใหญ่) กรณี 
อำคำรบำง ประเภทที่ตั้ง
อยู่ ในบริเวณท่ีต้องมี 
กำรค ำนวณให้ อำคำร
สำมำรถ รับ
แรงสั่นสะเทือน จำก
แผ่นดินไหว ได้ตำม  
กฎกระทรวง  
ก ำหนดกำรรับ น้ ำหนัก
ควำม ต้ำนทำนควำม  
คงทนของอำคำร และ
พ้ืนดินที่รองรับอำคำรใน 
กำรต้ำนทำน
แรงสั่นสะเทือน ของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540 
ต้อง แสดง รำยละเอียด
กำร ค ำนวณกำร  
ออกแบบโครงสร้ำง 

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

11 กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่ำค่ำท่ีก ำหนดใน  
กฎกระทรวงฉบับ ที่ 6 
พ.ศ. 2527  เช่นใช้ค่ำ 
fc >  65 ksc. หรือค่ำ  
fc’> 173.3 ksc.   
ให้แนบเอกสำร แสดงผล
กำรทดสอบควำม มั่นคง
แข็งแรง ของวัสดุที่
รับรอง โดยสถำบันที่ 
เชื่อถือได้วิศวกร ผู้
ค ำนวณและผู้ ขอ
อนุญำตลง นำม  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 

12 กรณีอำคำรที่เข้ำ ข่ำย
ตำมกฎกระทรวงฉบับ ที่ 
48 พ.ศ. 2540  ต้องมี
ระยะของ คอนกรีตที่หุ้ม 
เหล็กเสริมหรือ คอนกรีต
หุ้มเหล็กไม่น้อยกว่ำ ที่
ก ำหนดในกฎกระทรวง
หรือ มีเอกสำรรับรอง
อัตรำกำรทนไฟ จำก
สถำบันที่ เชื่อถือได้  
ประกอบกำรขอ อนุญำต  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 

13 หนังสือยินยอม เป็นผู้
ควบคุมงำน ของ
สถำปนิกผู้ ควบคุมกำร  
ก่อสร้ำงพร้อม ส ำเนำ  
ใบอนุญำตเป็นผู้ 
ประกอบวิชำชีพ 
สถำปัตยกรรม ควบคุม 
(กรณี อำคำรที่ต้องมี 
สถำปนิกควบคุม งำน)  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

14 หนังสือยินยอม เป็นผู้
ควบคุมงำน ของวิศวกรผู้  
ควบคุมกำรก่อสร้ำง
พร้อม ส ำเนำใบอนุญำต
เป็นผู้ ประกอบวิชำชีพ 
วิศวกรรมควบคุม  (กรณี
อำคำรที่ ต้องมีวิศวกร  

- 1 0 ชุด (เอกสำรใน
ส่วน ของ
ผู้ออกแบบ
และควบคุม
งำน) 

15 แบบแปลนและ รำยกำร
ค ำนวณ งำนระบบของ 
อำคำรตำมกฎกระทรวง
ฉบับ ที่ 33 (พ.ศ.   
2535)  
 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 

16 หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชำชีพ
วิศวกรรม ควบคุมของ  
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ปรับอำกำศ  
 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 

17 หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชำชีพ
วิศวกรรม ควบคุมของ  
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 
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ที ่
รายการเอกสาร  
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงาน
ภาครัฐ ผู้ออก

เอกสาร 

จ านวน  
เอกสาร ฉบับจริง 

 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

 

หน่วยนับ 
เอกสาร 

หมายเหตุ 

18 หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชำชีพ
วิศวกรรม ควบคุมของ  
วิศวกร ผู้ออกแบบระบบ 
ป้องกันเพลิงไหม้  
 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 

19 หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรม ควบคุมของ  
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
บ ำบัดน้ ำเสียและ กำร
ระบำยน้ ำทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 

20 หนังสือรับรอง  
ของผู้ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ  
วิศวกรผู้ออกแบบระบบ 
ประปำ 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่
ต้องยื่น
เพ่ิมเติม
ส ำหรับ  
กรณีเป็น
อำคำรสูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 

21 หนังสือรับรอง ของผู้
ประกอบ วิชำชีพ
วิศวกรรม ควบคุมของ  
วิศวกร  
ผู้ออกแบบระบบ ลิฟต์  
 

- 1 0 ชุด (เอกสำรที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเตมิ
ส ำหรับ  
กรณีเป็นอำคำร
สูง  
หรืออำคำร
ขนำด  
ใหญ่พิเศษ) 
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16. ค่าธรรมเนียม  

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม 
อำคำรพ.ศ. 2522  

ค่ำธรรมเนียม 20 บำท  
หมำยเหตุ -ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจแบบแปลนก่อสร้ำงหรือดัดแปลงอำคำร คิดตำมพ้ืนที่ของพ้ืนอำคำร 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด 
 หมำยเหตุ (ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรมประจ ำจังหวัดทุกจังหวัด) 
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห อ ำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด 45140 เว็บไซต์องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลสำวแห www.Saohae.go.th 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
19. หมายเหตุ 
 
 
 

ลงชื่อ    ผู้อนุมัติ 
        (นำยชนะชำญ ศรีปัญญำ) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสำวแห 
       วันที่ 20 กรกฎำคม 2564 

 
 
 

http://www.saohae.go.th/

