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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาอาเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาอาเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่ เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 อบต.ภูแลนคาสิทธิศักดิ์สาเนา
คู่มอื ประชาชน 11/09/2015 14:20
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาอาเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
99 หมู่ 4 โทรศัพย์ 044-810393-4 โทรสาร 044-810394/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
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หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่
วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อกี ไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลา
และเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผขู้ อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง 1 วัน
องค์การบริหาร อาคารพร้อมเอกสาร
ส่วนตาบลภูแลน
1)
คาอาเภอบ้านเข
ว้าจังหวัดชัยภูมิ
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
2 วัน
องค์การบริหาร ตรวจสอบพิจารณา
ส่วนตาบลภูแลน
2)
เอกสารประกอบการขอ
คาอาเภอบ้านเข
อนุญาต
ว้าจังหวัดชัยภูมิ
การพิจารณา

3)

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ

องค์การบริหาร ส่วนตาบลภูแลน
คาอาเภอบ้านเข
ว้าจังหวัดชัยภูมิ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
(น.1)

องค์การบริหาร ส่วนตาบลภูแลน
คาอาเภอบ้านเข
ว้าจังหวัดชัยภูมิ

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ภาครั
ฐ
ผู
อ
้
อก
ที่ เอกสารยืนยัน
เอกสาร
หมายเหตุ
สาเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจาตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนิตบิ ุคคล)
2)
นิตบิ ุคคล
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ที่

1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการ
จานวน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสารยื่น
เอกสาร
เพิ่มเติม
ฉบับจริง
เอกสาร
แบบคาขอ
1
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบข.
1)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 0
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนาทุกหน้า
กรณีผขู้ อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ 1
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ใน
นิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มกี าร
มอบอานาจต้อง
มีหนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้อมสาเนา
บัตรประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิตบิ ุคคล
ผูร้ ับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

6)

7)

8)

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ที่ดนิ เป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง ของสถาปนิก
ผูอ้ อกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการ
ประกอบแบบ
แปลนที่มลี ายมือ
ชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัว
9) บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ โครงสร้างแผ่น
ปกระบุช่อื
10) เจ้าของอาคาร
ชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒทิ ี่อยู่

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ของวิศวกรผู้
คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่
ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและ
ทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงั้ อยู่
ในบริเวณที่ต้อง
มีการคานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น้าหนักความ
ต้านทานความ
คงทนของ
อาคารและ
พืน้ ดินที่รองรับ
อาคารในการ
ต้านทาน

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วย
แรงเกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 6 พ.ศ.
2527 เช่นใช้คา่
fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’>
173.3 ksc. ให้
11) แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่
รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วศิ วกรผู้
คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่
12)
เข้าข่ายตาม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

กฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมี
ระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุม้
เหล็กไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการ
ทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้ประกอบการ
ขออนุญาต
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุม
งานของ
สถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
13) สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
สถาปนิกควบคุม

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

งาน)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุม
งานของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
14) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตอ้ งมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
แบบแปลนและ รายการคานวณ
งานระบบของ
15) อาคารตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
16)
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ปรับอากาศ

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
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ที่

17)

18)

19)

20)

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
บาบัดน้าเสีย
และการระบาย
น้าทิง้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
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ที่

รายการ
เอกสารยื่น
เพิ่มเติม

วิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง ของผู้ประกอบ
วิชาชีพ
วิศวกรรม
21)
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบระบบ
ลิฟต์

หน่วยงาน
ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตอ้ งยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตาบลภูแลนคาอาเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ 99 หมู่ 4 โทรศัพท์
044-810393-4 โทรสาร 044-810393
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้ ่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด )
3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มแี บบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ อื การกรอก
19. หมายเหตุ
11/09/2558
รออนุมัตขิ ั้นที่ 1 โดยหัวหน้า
หน่วยงาน (Reviewer)
องค์การบริหารส่วนตาบลภูแลน
จัดทาโดย
คาอาเภอบ้านเขว้าจังหวัดชัยภูมิ
สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

