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คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดัมหาสารคาม 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงาน : การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน  
(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ : ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   45    วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ านวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  

 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน คูมื่อประชาชน การขออนญุาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ ทีท่ าการองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแอ่ง อ าเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม 44000 
โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) 
 ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
            ผใูดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งค าสั่งไม่
อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมี
ค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน รายละเอียดของขัน้ตอนการบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมาย
เหต ุ

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

- 

2) 
การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจสอบพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจดัท าผงับริเวณ
แผนท่ีสงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ ประกาศกระทรวง
คมนาคม เร่ืองเขตปลอดภยัในการเดินอากาศ เขตปลอดภยัทางทหาร 
ฯ และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 

7 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม  
จงัหวดัมหาสารคาม 

- 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนญุาตก่อสร้างอาคาร (น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่ 
อ าเภอเมืองมหาสารคาม จงัหวดั
มหาสารคาม 

- 
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ระยะเวลาด าเนินการรวม   45  วนั 
14. งานบริการนี ้ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หน่วยงานภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจ าตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบค าขออนญุาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) - 1 0 ชดุ - 

2) 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทา่ต้นฉบบัทกุหน้า พร้อม
เจ้าของท่ีดินลงนามรับรองส าเนา ทกุหน้า  กรณีผู้ขออนญุาตไมใ่ช่
เจ้าของท่ีดินต้องมีหนงัสือยินยอมของเจ้าของท่ีดนิให้ก่อสร้างอาคาร
ในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

3) 

ใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอตุสาหกรรม หรือ
ใบอนญุาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรือใบอนญุาตให้ใช้ท่ีดนิและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเง่ือนไขและแผนผงัท่ีดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

4) 
กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ ติดอากรแสตมป์ 
๓๐ บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน 
หรือหนงัสือเดนิทางของผู้มอบและผู้ รับมอบอ านาจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

5) 
บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ มีอ านาจลง
นามแทนนิตบิคุคลผู้ รับมอบอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีเจ้าของท่ีดิน
เป็นนิติบคุคล) 

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

6) 
หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตท่ีดินตา่งเจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตท่ีดิน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต) 

7) 
หนงัสือรับรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็น                
ผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

8) 
หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 
ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

9) 
แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพร้อมกบัเขียนช่ือตวับรรจง และคณุวฒุิ ท่ีอยู ่ของสถาปนิก และ
วิศวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

10) 
รายการค านวณโครงสร้าง แผน่ปกระบช่ืุอเจ้าของอาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีก่อสร้าง ช่ือ คณุวฒุิ ท่ีอยู ่ของวิศวกรผู้ค านวณพร้อมลงนาม
ทกุแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ี

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ก่อสร้างด้วยวสัดถุาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตัง้อยูใ่นบริเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสัน่สะเทือนจากแผน่ดินไหวได้ ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรับ
น า้หนกั ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพืน้ดินท่ีรองรับ
อาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 
ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ การออกแบบโครงสร้าง 

11) 

กรณีใช้หนว่ยแรงเกินกวา่คา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เชน่ใช้คา่ fc > 65 ksc. หรือ คา่ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน่คงแข็งแรงของวสัดท่ีุรับรอง
โดยสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ วิศวกรผู้ค านวณและผู้ขออนญุาต ลงนาม 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

12) 

กรณีอาคารท่ีเข้าขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไมน้่อย
กวา่ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ประกอบการขออนญุาต 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

13) 
หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของสถาปนิกผู้ควบคมุการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ  สถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 

14) 
หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของวิศวกรผู้ควบคมุการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารท่ีต้องมีวิศวกรควบคมุงาน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบและ
ควบคมุงาน) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

15) 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

16) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

17) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปอ้งกนัเพลิงไหม้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวน
เอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

19) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบ าบดัน า้เสียและการระบายน า้ทิง้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) 

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสารท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู 
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอ่ง อ าเภอเมือง จงัหวดัมหาสารคาม 44000 

 โทรศพัท์/โทรสาร 0 4374 6080 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน ร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัมหาสารคาม 
หมายเหตุ ((ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดัมหาสารคาม) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 31/08/2558 
สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2     โดยส านกังาน ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยแอง่  อ าเภอเมืองมหาสารคาม  

จงัหวดัมหาสารคาม สถ.มท. 
อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 


