คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้าของกระบวนงาน : เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริการทีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารเทศบาลตําบลยางฮอมอําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงราย
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชี ยงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 16/ ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด)
ตังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้ างอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิน โดยเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่
วันทีได้ รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถิ นไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้
ภายในกําหนดเวลา ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลา
และเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสินกําหนดเวลา หรือตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั วแต่กรณี

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

1) การตรวจสอบเอกสาร ยืนคําขออนุญาตก่อสร้ างอาคาร
พร้ อมเอกสาร

30 นาที

2) การพิจารณา

30 นาที

3) การพิจารณา

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์ทีดิน
ตามกฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ างจัดทํา
ผังบริเวณแผนทีสังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรืองเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรทีดินฯ
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร (น.1)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

5 วัน

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบล
ยางฮอม อําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย
เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

หมายเหตุ

กองช่าง
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16
กองช่าง
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

กองช่าง
โทรศัพท์
053-606223

เทศบาลตําบล
ยางฮอมอําเภอ
ขุนตาลจังหวัด
เชียงราย

กองช่าง
โทรศัพท์
053-606223
ต่อ 16

ต่อ 16

14. งานบริการนีผ่ านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ ว
ผ่านการดําเนินการลดขันตอนและระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ ว 7 วัน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

-

0

1

ฉบับ

-

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

0

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

1) แบบคําขออนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
(แบบข. 1)
2) โฉนดทีดินน.ส.3
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อมเจ้ าของ
ทีดินลงนามรับรอง
สําเนาทุกหน้ ากรณี
ผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ องมี
หนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดินให้
ก่อสร้ างอาคารใน
ทีดิน

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

3) ใบอนุญาตให้ ใช้
ทีดินและประกอบ
กิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ทีดินและประกอบ
กิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้ อม
เงือนไขและแผนผัง
ทีดินแนบท้ าย
(กรณีอาคารอยู่ใน
นิคมอุตสาหกรรม)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

4) กรณีทีมีการมอบ
อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอํานาจ

-

1

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

5) บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มีอํานาจ
ลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบ
อํานาจเจ้ าของ
ทีดิน (กรณีเจ้ าของ
ทีดินเป็ นนิติ
บุคคล)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
0

6) หนังสือยินยอมให้
ชิดเขตทีดินต่าง
เจ้ าของ (กรณี
ก่อสร้ างอาคารชิด
เขตทีดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
7) สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)

-

-

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

-

-

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

8) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ นอาคาร
มีลกั ษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
9) แผนผังบริเวณ
แบบแปลนรายการ
ประกอบแบบ
แปลนทีมีลายมือ
ชือพร้ อมกับเขียน
ชือตัวบรรจงและ
คุณวุฒิทีอยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที 10
(พ.ศ.2528)
10) รายการคํานวณ
โครงสร้ างแผ่นปก
ระบุชือเจ้ าของ
อาคารชืออาคาร
สถานทีก่อสร้ างชือ
คุณวุฒิทีอยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที
ก่อสร้ างด้ วยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เป็ นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภททีตังอยู่ใน
บริเวณทีต้ องมีการ
คํานวณให้ อาคาร
สามารถรับ
แรงสันสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้
ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นําหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร
และพืนดินทีรองรับ
อาคารในการ
ต้ านทาน
แรงสันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

11) กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที
6 พ.ศ. 2527 เช่น
ใช้ คา่ fc > 65 ksc.
หรือค่า fc’> 173.3
ksc. ให้ แนบ
เอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มันคงแข็งแรงของ
วัสดุทีรับรองโดย
สถาบันทีเชือถือได้
วิศวกรผู้คํานวณ
และผู้ขออนุญาต
ลงนาม
12) กรณีอาคารทีเข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที
48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรีตทีหุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ

1

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จากสถาบันที
เชือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
13) หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต้ องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
14) หนังสือยินยอม
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนาใบอนุญาต
เป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารทีต้ องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

15) แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที
33 (พ.ศ. 2535)

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

16) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ

-

17) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกรผู้ออกผู้
แบบระบบไฟฟ้า

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

18) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

19) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง

ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนําเสียและ
การระบายนําทิง
20) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
21) หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้ องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ าธรรมเนียม
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
17. ช่ องทางการร้ องเรียน
1) ช่ องทางการร้ องเรียน กองช่าง เทศบาลตําบลยางฮอม อําเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย 57340
โทรศัพท์ 053-606223 ต่อ 16
2) ช่ องทางการร้ องเรียน www.yanghom.go.th

