
คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั จังหวดัสโุขทัย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ า   กงา  องถิน่ โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ

ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้ค าสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บค า

ขอ ในกรณีมเีหตจุ าเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา ให ้

ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจุ าเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้

ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้ก าหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร 

กองชา่ง  เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีนัาลยั จังหวดั
สโุขทัย โทรศพัท ์055-671-122 ตอ่ 18,19  โทรสาร 
055671122 ตอ่ 33 /ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม : 45 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

1 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 

อ าเภอศรสีชันาลยั 
จังหวดัสโุขทัย 

 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจสอบพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

2 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 

 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

7 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตกอ่สรา้ง
อาคาร (น.1) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตกอ่สรา้งอาคาร))  

35 วนั เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว 
อ าเภอศรสีชันาลยั 

จังหวดัสโุขทัย 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 

ส าเนา 1 ฉบบั 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองส าเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่

เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิใหก้อ่สรา้ง
อาคารในทีด่นิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 

ส าเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 

 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม หรอื

ใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 

(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

กรณีทีม่กีารมอบอ านาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอ านาจ ตดิอากร

แสตมป์ ๓๐ บาท พรอ้มส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

บตัรประจ าตวัประชาชน และส าเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อี านาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอ านาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ

ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
ส าเนา 1 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

หนงัสอืยนิยอมใหช้ดิเขตทีด่นิตา่งเจา้ของ (กรณีกอ่สรา้งอาคาร
ชดิเขตทีด่นิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของสถาปนกิผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็น                
ผูป้ระกอบวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมี

ลกัษณะ ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีสถาปตัยกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

10) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณีทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะ 

ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

11) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอื

ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคุณวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

12) 
 

รายการค านวณโครงสรา้ง แผน่ปกระบุชือ่เจา้ของอาคาร ชือ่
อาคาร สถานทีก่อ่สรา้ง ชือ่ คณุวฒุ ิทีอ่ยู ่ของวศิวกรผูค้ านวณ

พรอ้มลงนามทุกแผน่          (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 
อาคารทีก่อ่สรา้งดว้ยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ)่ กรณี

อาคารบางประเภททีต่ ัง้อยูใ่นบรเิวณทีต่อ้งมกีารค านวณใหอ้าคาร

สามารถรบัแรงส ัน่สะเทอืนจากแผน่ดนิไหวได ้ตามกฎกระทรวง 
ก าหนดการรบัน า้หนกั ความตา้นทาน ความคงทนของอาคาร และ

พืน้ดนิทีร่องรบัอาคารในการตา้นทานแรงส ัน่สะเทอืนของ
แผน่ดนิไหว พ.ศ. 2540 ตอ้งแสดงรายละเอยีดการค านวณ การ

ออกแบบโครงสรา้ง 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

13) 

 

กรณีใชห้นว่ยแรงเกนิกวา่คา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที ่6 

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้า่ fc > 65 ksc. หรอื คา่ fc’ > 173.3 ksc. 

ใหแ้นบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุที่
รบัรองโดยสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืได ้วศิวกรผูค้ านวณและผูข้ออนุญาต 

ลงนาม 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

14) 

 

กรณีอาคารทีเ่ขา้ขา่ยตามกฎกระทรวงฉบบัที ่48 พ.ศ. 2540 ตอ้ง

มรีะยะของคอนกรตีทีหุ่ม้เหล็กเสรมิ หรอื คอนกรตีหุม้เหล็ก ไม่
นอ้ยกวา่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรอืมเีอกสารรบัรองอตัราการ

ทนไฟจากสถาบนัทีเ่ชือ่ถอืไดป้ระกอบการขออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

15) 
 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของสถาปนกิผูค้วบคมุการ
กอ่สรา้งพรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพี  

สถาปตัยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารทีต่อ้งมสีถาปนกิควบคมุงาน) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสอืยนิยอมเป็นผูค้วบคมุงานของวศิวกรผูค้วบคมุการกอ่สรา้ง

พรอ้มส าเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ 
(กรณีอาคารทีต่อ้งมวีศิวกรควบคมุงาน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

17) 
 

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

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

18) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบปรบัอากาศ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

19) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

20) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

21) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน า้เสยีและการระบายน า้ท ิง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 

ส าเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

22) 
 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื

อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

23) 

 

หนงัสอืรบัรองของผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ ของวศิวกร

ผูอ้อกแบบระบบลฟิต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
ส าเนา 0 ชดุ 

หมายเหต ุ(เอกสารทีต่อ้งยืน่เพิม่เตมิส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรอื
อาคารขนาดใหญพ่เิศษ) 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีนัาลยั จังหวดัสโุขทยั โทรศพัท ์055-671-122  โทรสาร 055671122 ตอ่ 33 

เว็บไซต ์www.hadsiew.com หรอืทาง Facebook:เทศบาลต าบลหาดเสีย้ว อ าเภอศรสีชันาลยั จังหวัดสโุขทยั 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ ((ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวัด ทกุจังหวดั))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี



ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชือ่กระบวนงาน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21  

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย

เดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตกอ่สรา้งอาคารตามมาตรา 21 ทต.หาดเสีย้ว ทติยิา ส าเนาคูม่อืประชาชน 

15/09/2015 11:53 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่


