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คู่มอื สำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเรรฐกกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ร. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประการกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอารัยอานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ร. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สดุ 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มอื ประชำชน [สาเนาคู่มอื ประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนทีใ่ ห้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทรศัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717 โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12
ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตัง้ แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไม่พักเที่ยง)
หมำยเหตุ (การชาระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.30 น.)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคา
ขอในกรณีมเี หตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลา
ให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ตอ้ งมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละ
คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นนั้ แล้วแต่กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ 2 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

1)

2)
การพิจารณา

1 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ 7 วัน
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที่ดนิ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่
3)
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประการ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอาการเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
35 วัน
คณะกรรมการมีมติ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
4)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 45 วัน

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทีจ่ ะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

-

14. งำนบริกำรนี้ผำ่ นกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)
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15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนทีอ่ อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ที่
ออกเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สำเนำ
บัตรประจาตัว
0
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

15.2) เอกสำรอืน่ ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม
เอกสำร
แบบคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดนิ ลงนามรับรองสาเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดนิ ต้องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดนิ ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ และประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ และประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ แนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมี
หนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนติ บิ ุคคล)

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)
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ที่

6)

7)

8)

9)

10)

รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม
อานาจเจ้าของที่ดนิ (กรณีเจ้าของ
ที่ดนิ เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดนิ ต่าง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดนิ )
หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมีลักฐณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของวิรวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิรวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักฐณะขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพวิรวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒทิ ี่อยูข่ องสถาปนิกและ
วิรวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ร.2528)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่น
ปกระบุช่อื เจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิ
ที่อยูข่ องวิรวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเรฐ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยูใ่ น
บริเวณที่ต้องมีการคานวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)
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ที่

11)

12)

13)

14)

รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม
จากแผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวงกาหนดการรับ
น้าหนักความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพื้นดินที่รองรับ
อาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ร. 2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการคานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ร. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิรวกรผู้คานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ร.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่นอ้ ยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ประกอบการขออนุญาต
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิรวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

ประกอบวิชาชีพวิรวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวริ วกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคานวณ
งานระบบของอาคารตาม
15) กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ร.
2535)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
วิรวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อาการ

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
17) วิรวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
18) วิรวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้

-

1

0

ชุด

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
19) วิรวกรผู้ออกแบบระบบบาบัดน้า
เสียและการระบายน้าทิง้

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

16)

20)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
วิรวกรผู้ออกแบบระบบประปา

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
21) วิชาชีพวิรวกรรมควบคุมของ
วิรวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

หมำยเหตุ

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
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ที่

รำยกำรเอกสำรยืน่ เพิ่มเติม

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
อาคารขนาดใหญ่
พิเรฐ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ.
2522
ค่ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย อาเภอพระพรหม จังหวัดนครรรีธรรมราช
โทรรัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717 โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12
หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th)
2. ทางโทรรัพท์ 0-7534-8764 , 0-7534-8717
3. ทางไปรฐณีย์ (ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย 109 หมูท่ ี่ 7 ตาบลช้างซ้าย
อาเภอพระพรหม จังหวัดนครรรีธรรมราช 80000
4. ตูร้ ับฟังความคิดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลช้างซ้าย)

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมำยเหตุ
-

