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คู่มือสำหรับประชำชน :
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
กระทรวง
:

กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงำน
:
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
:
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร
:
กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร :
อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง
:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ
:
บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร
:
ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,
กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศ
กระทรวงมหาดไทย
ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ :
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด
0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน : [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 14:43
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร :
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
/ติดต่อด้วยตนเอง หรือมอบอานาจ ณ กองช่าง
2) ระยะเวลำเปิดให้บริกำร : วันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08 : 30 – 16 : 30 น. (บริการช่วงพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ

1) การตรวจสอบเอกสาร ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคารพร้อม
เอกสาร

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
กองช่าง

2) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบ
การขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง

3) การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดนิ
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร (น.1)

7 วัน

กองช่าง

35 วัน

กองช่าง

ที่

ประเภทขั้นตอน

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

หมำยเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ที่จะขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม : 45 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวน
จำนวน
หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผูอ้ อกเอกสำร เอกสำรฉบับจริง เอกสำรสำเนำ เอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน 0
1
ฉบับ
กรณีบุคคลธรรมดา
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล 0
1
ชุด
กรณีนิติบุคคล
ที่
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

4)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
แบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดนิ
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อานาจต้องมีหนังสือ
มอบอานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อานาจ

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่
5)

6)

7)

8)

9)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็น
นิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
ที่มีลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตาม

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
10) รายการคานวณ
โครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่ของ
วิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีการ
คานวณให้อาคาร
สามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทานความ
คงทนของอาคารแล
พื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คานวณการออกแบบ
โครงสร้าง
11) กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc. ให้
ที่

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมำยเหตุ
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รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุ
ที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
12) กรณีอาคารที่เข้าข่าย
ตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่
กาหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
13) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
14) หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
ที่

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมำยเหตุ
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ที่
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

รำยกำรเอกสำรยื่น หน่วยงำนภำครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสำร
แบบแปลนและ
รายการคานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสีย
และการระบายน้าทิ้ง
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์

จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

ชุด

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
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16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ค่ำธรรมเนียม
:
0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน
:
สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
หมำยเหตุ :
1. ทางเว็บไซต์ http://www.jorakhesamphan.go.th
2. ทางโทรศัพท์ โทรศัพท์ 0-3556-5313 ต่อ 106
3. ทางไปรษณีย์ สานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน หมู่ที่ 4 บ้านจรเข้สามพัน อาเภออู่ทอง
จังหวัดสุพรรณบุรี
4. ร้องเรียนด้วยตนเอง
5. ตู้รับฟังความคิดเห็น หน้าสานักงานเทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
2) ช่องทำงกำรร้องเรียน : จังหวัดอื่น ๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมำยเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน
:
ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ : เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
เทศบาลตาบลจรเข้สามพัน
อาเภอ อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
-
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