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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตก่ อสร้ ำงอำคำร ตำมมำตรำ 21
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน:เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร/ติดต่ อสอบถำม
1) สถานที่ให้ บริการ เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
หน่วยงาน 055-448386
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นโดยเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นต้ องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคาสัง่ ไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วนั ที่ได้
รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายใน
กาหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลาหรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ้ วแต่กรณี
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้ าง
1 วัน
(องค์กรปกครอง
อาคารพร้ อมเอกสาร
ส่วนท้ องถิ่นใน
1)
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
2 วัน
(องค์กรปกครอง
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ส่วนท้ องถิ่นใน
2)
ประกอบการขออนุญาต
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
(องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนท้ องถิ่นใน
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
พื ้นที่ที่จะขอ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
อนุญาตก่อสร้ าง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
อาคาร)
3)
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

35 วัน

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร)

เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
4)
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
หน่ วยงำน
จำนวน
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ภำครั
ฐ
ผู
้
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ส
ำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร ฉบับจริง
บัตรประจำตัวประชำชน
0
1
ฉบับ (กรณีบคุ คล
1)
ธรรมดำ)
2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
รำยกำรเอกสำรยื่น
ที่
เพิ่มเติม
ออก
เอกสำร
แบบคำขออนุญำตก่อสร้ ำง
1)
อำคำร (แบบข. 1)
2) โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

0

1

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรในส่วน
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ที่

3)

4)

5)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ขนำดเท่ำต้ นฉบับทุกหน้ ำ
พร้ อมเจ้ ำของที่ดนิ ลงนำม
รับรองสำเนำทุกหน้ ำกรณีผ้ ู
ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ ำของ
ที่ดนิ ต้ องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้ ำของที่ดนิ ให้ ก่อสร้ ำง
อำคำรในที่ดนิ
ใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจกำรในนิคม
อุตสำหกรรมหรื อ
ใบอนุญำตฯฉบับต่ออำยุ
หรื อใบอนุญำตให้ ใช้ ที่ดนิ
และประกอบกิจกำร (ส่วน
ขยำย) พร้ อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดนิ แนบท้ ำย
(กรณีอำคำรอยูใ่ นนิคม
อุตสำหกรรม)
กรณีที่มีกำรมอบอำนำจ
ต้ องมีหนังสือมอบอำนำจ
ติดอำกรแสตมป์ ๓๐บำท
พร้ อมสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนสำเนำทะเบียน
บ้ ำนหรื อหนังสือเดินทำง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อำนำจ
บัตรประจำตัวประชำชน
และสำเนำทะเบียนบ้ ำน

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ของผู้ขออนุญำต)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

0

1

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)
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ที่

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
ของผู้มีอำนำจลงนำมแทน
นิตบิ คุ คลผู้รับมอบอำนำจ
เจ้ ำของที่ดิน (กรณีเจ้ ำของ
ที่ดนิ เป็ นนิติบคุ คล)
หนังสือยินยอมให้ ชิดเขต
ที่ดนิ ต่ำงเจ้ ำของ (กรณี
ก่อสร้ ำงอำคำรชิดเขตที่ดนิ )
หนังสือรับรองของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพสถำปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็ นอำคำร
มีลกั ษณะขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อมสำเนำ
ใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ นอำคำรมี
ลักษณะขนำดอยูใ่ น
ประเภทวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลน
รำยกำรประกอบแบบ
แปลนที่มีลำยมือชื่อพร้ อม

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ขออนุญำต)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

กับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูข่ องสถำปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รำยกำรคำนวณโครงสร้ ำง
แผ่นปกระบุชื่อเจ้ ำของ
อำคำรชื่ออำคำรสถำนที่
ก่อสร้ ำงชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คำนวณพร้ อมลง
นำมทุกแผ่น (กรณี
อำคำรสำธำรณะอำคำร
พิเศษอำคำรที่ก่อสร้ ำงด้ วย
วัสดุถำวรและทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณีอำคำรบำง
ประเภทที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นบริเวณที่
10)
ต้ องมีกำรคำนวณให้ อำคำร
สำมำรถรับแรงสัน่ สะเทือน
จำกแผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวงกำหนดกำรรับ
น ้ำหนักควำมต้ ำนทำน
ควำมคงทนของอำคำรและ
พื ้นดินที่รองรับอำคำรใน
กำรต้ ำนทำน
แรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดงรำยละเอียดกำร

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

คำนวณกำรออกแบบ
โครงสร้ ำง
กรณีใช้ หน่วยแรงเกินกว่ำ
ค่ำที่กำหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่ำ fc > 65 ksc. หรื อค่ำ
fc’> 173.3 ksc. ให้ แนบ
11) เอกสำรแสดงผลกำร
ทดสอบควำมมัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรองโดย
สถำบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้
คำนวณและผู้ขออนุญำต
ลงนำม
กรณีอำคำรที่เข้ ำข่ำยตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540 ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ เหล็กเสริม
หรื อคอนกรี ตหุ้มเหล็กไม่
12)
น้ อยกว่ำที่กำหนดใน
กฎกระทรวงหรื อมีเอกสำร
รับรองอัตรำกำรทนไฟจำก
สถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต
หนังสือยินยอมเป็ นผู้
ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้
13)
ควบคุมกำรก่อสร้ ำงพร้ อม
สำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

ประกอบวิชำชีพ
สถำปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีอำคำรที่ต้องมี
สถำปนิกควบคุมงำน)
หนังสือยินยอมเป็ นผู้
ควบคุมงำนของวิศวกรผู้
ควบคุมกำรก่อสร้ ำงพร้ อม
14) สำเนำใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุมงำน)
แบบแปลนและรำยกำร
คำนวณงำนระบบของ
อำคำรตำมกฎกระทรวง
15)
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
16) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับ
อำกำศ
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้ำ

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสำรในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงำน)

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบำบัดน ้ำ
เสียและกำรระบำยน ้ำทิ ้ง
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
20) ผู้ออกแบบระบบประปำ

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์

หน่ วยงำน
ภำครัฐผู้
ออก
เอกสำร
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

หมำยเหตุ
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

(เอกสำรที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับ
กรณีเป็ นอำคำรสูง
หรื ออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 20 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนกรุงเทพมหานครร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรมกรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟังความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ณศูนย์ บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่ 6)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนจังหวัดอื่นๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยนศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

1/03/2560
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา/แก้ ไข (User)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลงิ ้วงาม ตาบลงิ ้วงาม
อาเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -
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