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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง:

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม

7. พ้ืนท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

,กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตาม

พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45วัน

9. ข้อมูลสถิติ

 จำนวนเฉล่ียต่อเดือน0

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สำเนาคู่มือประชาชนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21   กองช่าง

06/08/2015 15:40

11. ช่องทางการให้บริการ

1) สถานท่ีให้บริการกองช่างเทศบาลตำบลบ้านผือ 7/5 หมู่ท่ี 4

ตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นโทร.043-295900 ต่อ 15/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการกำหนด) ต้ังแต่เวลา

08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู้ใดจะก่ออสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถ่ินโดยเจ้าพนักงานท้อง

ถ่ินต้องพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผ

ลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน

45วันนับแต่วันท่ีได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถ่ินไม่อาจออ

กใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน

2คราวคราวละไม่เกิน

45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตท

ราบก่อนสิ้นกำหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนคำขออนุญาตก่

อสร้างอาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

2)

การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจสอบพิจารณาเอก

สารประกอบการขออนุญาต

2 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

3) การพิจารณา เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นดำเนินการตรวจสอบก

ารใช้ประโยชน์ท่ีดิ

นตามกฎหมายว่าด้วยก

ารผังเมืองตรวจสอบสถ

7 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื
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ท่ี ประเภทขั้นตอน
รายละเอียดของขั้น

ตอนการบริการ

ระยะเวลาใ

ห้บริการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานที

่รับผิดชอบ

หมายเหตุ

านท่ีก่อสร้างจัดท

ำผังบริเวณแผนท่ี

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเ

ช่นประกาศกระทรวงคมน

าคมเร่ืองเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขตปลอ

ดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ

อจังหวัดขอนแก่น)

4)

การลงนาม/คณะกรรมก

ารมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถ่ิ

นตรวจพิจารณาแบบแปล

นและพิจารณาออกใบอน

ุญาต (อ.1)

และแจ้งให้ผู้ขอมาร

ับใบอนุญาตก่อสร้า

งอาคาร (น.1)

35 วัน - (หน่วยงานรับ

ผิดชอบคือกอง

ช่างเทศบาลต

ำบลบ้านผือ

อำเภอหนองเรื

อจังหวัดขอนแก่น)

ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน

14. งานบริการน้ีผ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว

ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)
บัตรประจำต

ัวประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธร

รมดา)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

2)
หนังสือรับร

องนิติบุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม

ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

1)

แบบคำขออนุ

ญาตก่อสร้าง

อาคาร  (แบบข.

1)

- 1 0 ชุด -

2)

โฉนดท่ีดินน.ส.3

หรือส.ค.1

ขนาดเท่าต้น

ฉบับทุกหน้

าพร้อมเจ้าขอ

งท่ีดินลงนา

มรับรองสำเน

าทุกหน้ากร

ณีผู้ขออนุ

ญาตไม่ใช่เจ

้าของท่ีดิ

นต้องมีหนัง

สือยินยอมขอ

งเจ้าของท่ี

ดินให้ก่อสร

้างอาคารในที

่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

3) ใบอนุญาตให้

ใช้ท่ีดินแ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ละประกอบกิจ

การในนิคมอุ

ตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบ

ับต่ออายุหร

ือใบอนุญาตใ

ห้ใช้ท่ีดิ

นและประกอบก

ิจการ

(ส่วนขยาย)

พร้อมเงื่อน

ไขและแผนผังท

ี่ดินแนบท้าย

(กรณีอาคารอย

ู่ในนิคมอุ

ตสาหกรรม)

4) กรณีท่ีมีก

ารมอบอำนาจ

ต้องมีหนังส

ือมอบอำนาจ

ติดอากรแสตม

ป์๓๐บาทพร้

อมสำเนาบัต

รประจำตัวปร

ะชาชนสำเนาท

ะเบียนบ้านห

รือหนังสือเ

ดินทางของผู

้มอบและผู้ร

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ับมอบอำนาจ

5)

บัตรประจำต

ัวประชาชนและ

สำเนาทะเบีย

นบ้านของผู้

มีอำนาจลงน

ามแทนนิติบ

ุคคลผู้รับ

มอบอำนาจเจ

้าของท่ีดิน

(กรณีเจ้าของ

ท่ีดินเป็น

นิติบุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

6)

หนังสือยิน

ยอมให้ชิดเข

ตท่ีดินต่า

งเจ้าของ

(กรณีก่อสร้

างอาคารชิดเข

ตท่ีดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ขออนุญาต)

7) หนังสือรับร

องของสถาปนิ

กผู้ออกแบบ

พร้อมสำเนาใ

บอนุญาตเป็

นผู้ประกอบว

ิชาชีพสถาป

ัตยกรรมควบค

ุม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

่ในประเภทวิช

าชีพสถาปัตย

กรรมควบคุม)

8)

หนังสือรับร

องของวิศวกรผ

ู้ออกแบบพร

้อมสำเนาใบ

อนุญาตเป็น

ผู้ประกอบวิ

ชาชีพวิศวกร

รมควบคุม

(กรณีท่ีเป็

นอาคารมีลัก

ษณะขนาดอยู

่ในประเภทวิช

าชีพวิศวกรร

มควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

9) แผนผังบริเว

ณแบบแปลนราย

การประกอบแบบ

แปลนท่ีมีล

ายมือช่ือพร

้อมกับเขียน

ช่ือตัวบรรจ

งและคุณวุฒ

ิท่ีอยู่ขอ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

งสถาปนิกและ

วิศวกรผู้ออ

กแบบตามกฎกร

ะทรวงฉบับท่ี 10

(พ.ศ.2528)

10) รายการคำนว

ณโครงสร้างแผ

่นปกระบุชื

่อเจ้าของอาค

ารช่ืออาคารส

ถานท่ีก่อสร

้างช่ือคุณ

วุฒิท่ีอย

ู่ของวิศวกร

ผู้คำนวณพ

ร้อมลงนามทุ

กแผ่น        

(กรณีอาคารสา

ธารณะอาคารพ

ิเศษอาคารที

่ก่อสร้างด้

วยวัสดุถาวร

และทนไฟเป็น

ส่วนใหญ่)

กรณีอาคารบา

งประเภทท่ีต

ั้งอยู่ในบร

ิเวณท่ีต้อ

งมีการคำนว

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ณให้อาคารสา

มารถรับแรงสั

่นสะเทือนจา

กแผ่นดินไหว

ได้ตามกฎกระ

ทรวงกำหนดกา

รรับน้ำหน

ักความต้านท

านความคงทนข

องอาคารและพื

้นดินท่ีรอ

งรับอาคารในก

ารต้านทานแรง

สั่นสะเทือน

ของแผ่นดินไ

หวพ.ศ. 2540

ต้องแสดงรายล

ะเอียดการคำ

นวณการออกแบ

บโครงสร้าง

11) กรณีใช้หน่

วยแรงเกินกว่

าค่าท่ีกำ

หนดในกฎกระทร

วงฉบับท่ี 6 พ.ศ.

2527 เช่นใช้ค่า

fc > 65 ksc.

หรือค่า fc’>

173.3 ksc.

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ให้แนบเอกสาร

แสดงผลการทดส

อบความมั่นค

งแข็งแรงของว

ัสดุท่ีรับ

รองโดยสถาบัน

ท่ีเช่ือถื

อได้วิศวกรผ

ู้คำนวณแล

ะผู้ขออนุญ

าตลงนาม

12) กรณีอาคารที

่เข้าข่ายตา

มกฎกระทรวงฉบ

ับท่ี 48 พ.ศ.

2540

ต้องมีระยะข

องคอนกรีตที

่หุ้มเหล็กเ

สริมหรือคอน

กรีตหุ้มเหล

็กไม่น้อยกว

่าท่ีกำหน

ดในกฎกระทรวง

หรือมีเอกสาร

รับรองอัตราก

ารทนไฟจากสถา

บันท่ีเช่ื

อถือได้ประก

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

อบการขออนุญ

าต

13)

หนังสือยิน

ยอมเป็นผู้ค

วบคุมงานของ

สถาปนิกผู้

ควบคุมการก่

อสร้างพร้อม

สำเนาใบอนุ

ญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาช

ีพสถาปัตยกร

รมควบคุม

(กรณีอาคารท

ี่ต้องมีสถ

าปนิกควบคุ

มงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)

14) หนังสือยิน

ยอมเป็นผู้ค

วบคุมงานของว

ิศวกรผู้ควบ

คุมการก่อสร

้างพร้อมสำ

เนาใบอนุญาตเ

ป็นผู้ประก

อบวิชาชีพวิ

ศวกรรมควบคุม

(กรณีอาคารท

ี่ต้องมีวิ

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน

ของผู้ออกแบบ

และควบคุมงาน)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ศวกรควบคุมง

าน)

15)

แบบแปลนและร

ายการคำนวณ

งานระบบของอา

คารตามกฎกระท

รวงฉบับท่ี 33

(พ.ศ. 2535)

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

16)

หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบปรับอากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

17)

หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบไฟฟ้า

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

18) หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบป้องกันเพ

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)
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ท่ี
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเติม

หน่วยงานภาคร

ัฐผู้ออกเอกสาร

จำนวนเอกส
าร

ฉบับจริง

จำนวนเอกสาร
สำเนา

หน่วยน
ับเอกส

าร
หมายเหตุ

ลิงไหม้

19)

หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบบำบัดน้

ำเสียและการ

ระบายน้ำท้ิง

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

20)

หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

21)

หนังสือรับร

องของผู้ประ

กอบวิชาชีพว

ิศวกรรมควบค

ุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระ

บบลิฟต์

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้

องย่ืนเพิ่มเ

ติมสำหรับก

รณีเป็นอาคาร

สูงหรืออาคาร

ขนาดใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528

ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม0 บาท
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หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน

1) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลบ้านผือ

หมายเหตุ(1. ทางโทรศัพท์ (043-295900  ต่อ 13 )

2. ทางไปรษณีย์ (7/5  หมู่ท่ี 4 เทศบาลตำบลบ้านผืออำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่น  40240)

3. ร้องเรียนด้วยตนเอง

4. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ต้ังอยู่ณเทศบาลตำบลบ้านผือ))

2) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดขอนแก่นร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น)

3) ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ

-


