คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำรตำมมำตรำ 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน จำนวนคำขอที่มำกที่สุด จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถานที่ให้บริการ สานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5653-2333/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดร ใ อ าตจาก จาพนักงานทอง
โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
ะออกใ อ าต รอ ง อ จงคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่
ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
ระยะเวลำ
ส่วนงำน /
ที่
ประเภทขั้นตอน
หมำยเหตุ
บริกำร
ให้บริกำร หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
1 วัน
เทศบาลตาบลหนองฉาง
พร้อมเอกสาร
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

2
ที่

ประเภทขั้นตอน

2)

การพิจารณา

3)

การพิจารณา

4)

การลงนาม/คณะกรรมการ
มีมติ

รำยละเอียดของขั้นตอนกำร
บริกำร
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ
พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

ระยะเวลำ
ให้บริกำร
2 วัน

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (น.1)

30 วัน

7 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทยั ธานี
เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

เทศบาลตาบลหนองฉาง
อาเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี

หมำยเหตุ
-

-

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 40 วัน
14. งำนบริกำรนี้ ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 5 วัน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ออกเอกสำร
1) บัตรประจาตัวประชาชน
0
1
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
ที่ รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม
หมำยเหตุ
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
1) แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง
1
0
ชุด
อาคาร (แบบ ข. 1)

3
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

2)

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุกหน้า พร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสาเนา ทุกหน้า
กรณี ผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของ
ที่ดินต้องมีหนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้างอาคารใน
ที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอานาจ ต้องมี
หนังสือมอบอานาจ ติดอากร
แสตมป์ ๓๐ บาท พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียน
บ้าน หรือหนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัวประชาชน และ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลผู้รับมอบ
อานาจเจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่าง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)

3)

4)

5)

6)
7)

-

0

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1

-

1

-

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสำร

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

4
ที่
8)

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)
9) แผนผังบริเวณแบบแปลน รายการ
ประกอบแบบแปลน ที่มีลายมือชือ่
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และ
คุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
10) รายการคานวณโครงสร้างแผ่นปกระบุ
ชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคารสถานที่
ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิ ที่อยู่ ของวิศวกร
ผู้คานวณพร้อมลงนามทุกแผ่น (กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่)กรณีอาคารบางประเภทที่
ตั้งอยู่ในบริเวณที่ต้องมีการคานวณให้
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวง
กาหนดการรับน้าหนักความต้านทาน
ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวพ.ศ.
2540ต้องแสดงรายละเอียดการ
คานวณการออกแบบโครงสร้าง
11) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc.
หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได้ วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขออนุญาต ลงนาม

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
ผู้ออกเอกสำร
1
0

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

5
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

12) กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของคอนกรีตที่หุ้มเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อย
กว่าที่กาหนดในกฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต
13) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)
14) หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงานของ
วิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาตเป็นผูป้ ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน)
15) แบบแปลนและรายการคานวณงาน
ระบบของอาคาร ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
1
0
ชุด (เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

16) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงำนภำครัฐ จำนวนเอกสำร จำนวนเอกสำร หน่วยนับ
หมำยเหตุ
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
สำเนำ
เอกสำร
18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
1
0
ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสาหรับ
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
1
0
ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสาหรับ
ผู้ออกแบบระบบบาบัดน้าเสียและ
กรณีเป็นอาคารสูง
การระบายน้าทิ้ง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
1
0
ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสาหรับ
ผู้ออกแบบระบบประปา
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
1
0
ชุด (เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
เพิ่มเติมสาหรับ
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
16. ค่ำธรรมเนียม
1) ค่ำธรรมเนียมตำมกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2528)ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ.2522
หมำยเหตุ 17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องเรียน ณ ช่องทางการยื่นคาขอ
หมายเหตุ 2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
โทรศัพท์ 0-5653-2333
หมายเหตุ 3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ตู้รับฟังความคิดเห็น (หน้าสานักงานเทศบาลตาบลหนองฉาง ,ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบลหนองฉาง ,ที่ว่าการอาเภอหนองฉาง ,ตลาดสดเทศบาลตาบลหนองฉาง)
หมายเหตุ 4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส่งไปรษณีย์ถึงเทศบาลตาบลหนองฉาง อาเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 61110
หมายเหตุ –

7
5)

ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็ปไซต์ WWW.Nongchangcity.com
หมายเหตุ 6) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
1) แบบ ข.1 คาขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
19. หมำยเหตุ
-

