
คู�มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตก�อสร�างอาคารตามมาตรา 21 
หน�วยงานท่ีให�บริการ : องค�การบริหารส�วนตําบลพระเสาร� อําเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ( วิธีการ เง่ือนไข (ถ�ามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1.เตรียมหลักฐานท่ีเก่ียวข'องเฉพาะเรื่อง 
1.1หนังสือยินยอมจากเจ'าของท่ีดิน (กรณีผู'ขออนุญาตมิได'เป1นเจ'าของท่ีดิน) 
1.2หนังสือยินยอมให'ปลูกสร'างอาคารชิดผนัง (กรณีใช'ผนังร�วมกัน) 
1.3หนังสือยินยอมให'ปลูกสร'างอาคารชิดเขตท่ีดิน (กรณีชิดเขตท่ีดินข'างเคียง) 
1.4หนังสือรับรองผู'ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและสถาป:ตยกรรมพร'อมสําเนาบัตรประจําตัว (กรณีท่ีอยู�ในข�ายควบคุมตาม 
พ.ร.บ.วิศวกรรม แลพ พ.ร.บ. วิชาชีพสถาป:ตยกรรม) 
1.5รายการคํานวณ 1 ชุด (กรณีส�วนหนึ่งส�วนใดของอาคารก�อสร'างด'วยวัตถุถาวรและทนไฟเป1นส�วนใหญ� หรืออาคาร
สาธาณะและอาคารพิเศษ) 
1.6แบบระบบบําบัดนํา@เสียสําหรับบ'านพักอาศัย (ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการอ่ืนๆ) 
การพิจารณา 
1.ในการตรวจพิจารณารายละเอียดแบบแปลน อบต.อาจสั่งให'ผู'ขอใบอนุญาตแก'ไขเปลี่ยนแปลงผังบริเวณ 
2.แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนหรือรายการคํานวณท่ีได'ยื่นไว'ให'ถูกต'องตาม พ.ร.บ.ควบคุมการก�อสร'างอาคาร 
พ.ศ2479 และ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และแก'ไขเพ่ิมเติมตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2535 และ
กฎกระทรวงต�างๆท่ีเก่ียวข'อง 
3.อาคารประเภทควบคุมการใช' เม่ือก�อสร'างแล'วเสร็จจะต'องแจ'งส�วนโยธาทําการตรวจสอบ เพ่ือขอใบรับรอง 
การใช'อาคารก�อนเปFดใช'อาคารหรือให'ผู'อ่ืนใช' 
-การขออนุญาตก�อสร'างตามมาตรา 39 ทวิ โดยไม�ต'องได'รับอนุญาตจากเจ'าพนักงานท'องถ่ิน จะต'องดําเนินการ 
-แจ'งให'เจ'าพนักงานท'องถ่ินทราบตามแบบท่ีกําหนด พร'อมท้ังแจ'งข'อมูลและยื่นเอกสาร 
1.ชื่อผู'รับผิดชอบงานออกแบบอาคาร (วุฒิสถาปนิก)พร'อมสําเนาบัตรประจําตัว 
2.ชื่อของผู'รับงานออกแบบและคํานวณอาคาร (วุฒิวิศวกร) พร'อมสําเนาบัตรประจําตัว 
3.ชื่อผู'ควบคุมงาน (ตามกฎหมายวิชาชีพสถาป:ตยกรรม วิศวกรรม พร'อมสําเนาบัตรประจําตัว) 
4.แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบการคํานวณ 
5.วันเริ่มต'นและวันสิ้นสุด การดําเนินการก�อสร'างอาคาร 
  
 
ช�องทางการให�บริการ 
 
 สถานท่ีให
บริการ 
กองช�าง องค	การบริหารส�วนตําบลพระเสาร	 อําเภอมหาชนะ

ระยะเวลาเป�ดให
บริการ เป�ดให�บริการวัน จันทร	 ถึง 
วันศุกร	 (ยกเว�นวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ต้ังแต�



ชัย จังหวัดยโสธร/ติดต�อด�วยตนเอง ณ หน�วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

เวลา 08:30 - 16:30 น. 

 
ข้ันตอน ระยะเวลา และส�วนงานท่ีรับผิดชอบ 
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 40 วัน 
ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา ส�วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
1.อาคารพักอาศัยไม�เกิน 2 ชัน้ 
(หมายเหตุ: -)  

7 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
2) การตรวจสอบเอกสาร 

อาคารพาณิชย� อาคารขนาดใหญ� อาคารประเภทควบคุม 
(หมายเหตุ: -)  

33 วัน องค�การบริหารส�วน
ตําบลพระเสาร� อําเภอ
มหาชนะชัย จังหวัด

ยโสธร 
 
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 
ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 

1) 
 

บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

2) 
 

สําเนาทะเบียนบ�าน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

3) 
 

แบบก�อสร�าง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สําเนาโฉนดท่ีดินท่ีจะทําการก�อสร�าง 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 2 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
ฉบับจริง 1 ฉบับ 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ�ามี) หน�วยงานภาครัฐผู�ออกเอกสาร 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ - 

 
ค�าธรรมเนียม 
ลําดับ รายละเอียดค�าธรรมเนียม ค�าธรรมเนียม (บาท / ร�อยละ) 

1) ใบอนุญาตก�อสร�าง 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

2) ใบอนุญาตดัดแปลง 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

3) ใบอนุญาตรื้อถอน 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

4) ใบอนุญาตเปล่ียนการใช� 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 20 บาท 
  
 

5) ใบรับรอง 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 10 บาท 
  
 

6) ใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง 
(หมายเหตุ: -)  

 ค�าธรรมเนียม 5 บาท 
  
 

 
ช�องทางการร�องเรียน แนะนําบริการ 
ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 

1) เว็บไซต� www.phrasao.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย�บริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด�วน 1111 / www.1111.go.th / ตู� 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

3) ศูนย�รับเรื่องร'องเรียนการทุจริตในภาครัฐ 
(หมายเหตุ: (สํานักงานคณะกรรมการป0องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) 
- 99 หมู� 4 อาคารซอฟต	แวร	ปาร	ค ชั้น 2 ถนนแจ�งวัฒนะ ตําบลคลองเกลือ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 



ลําดับ ช�องทางการร�องเรียน / แนะนําบริการ 
11120 
- สายด�วน 1206 / โทรศัพท	 0 2502 6670-80 ต�อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132 
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH 
ศูนย	รับเรื่องร�องเรียนสําหรับนักลงทุนต�างชาติ (The Anti-Corruption Operation center) 
Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / 
Email : Fad.pacc@gmail.com))  

 
แบบฟอร(ม ตัวอย�างและคู�มือการกรอก 
ลําดับ ช่ือแบบฟอร(ม 

ไม�มีแบบฟอร	ม ตัวอย�าง และคู�มือการกรอก 
 
หมายเหตุ 
- 
 
 

 
ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตก�อสร'างอาคารตามมาตรา 21  
หน�วยงานกลางเจ�าของกระบวนงาน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให'บริการในส�วนภูมิภาคและส�วนท'องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จใน
หน�วยเดียว) 
หมวดหมู�ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายท่ีให�อํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข�อง: 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญด'านเศรษฐกิจ/สังคม 
พ้ืนท่ีให�บริการ: ท'องถ่ิน 
กฎหมายข�อบังคับ/ข�อตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงข'อบัญญัติ
ท'องถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ข�อกําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข�อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 



 จํานวนเฉลี่ยต�อเดือน 0 
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 
 จํานวนคําขอท่ีน'อยท่ีสุด 0 
 
ช่ืออ�างอิงของคู�มือประชาชน: อนุญาตก�อสร'างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร 
 
 

เอกสารฉบับนี้ดาวน�โหลดจากเว็บไซต�ระบบสารสนเทศศูนย�กลางข'อมูลคู�มือสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพร�คู�มือ: - 


