คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
3. ประเภทของงานบริการ : ส่วนท้องถิ่น
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ : ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) กฎกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น
3) ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 21
11. ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ /ติดต่อด้วยตนเอง
1) ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะก่อสร้างอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคก
สะอาด
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคก
สะอาด

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคก
สะอาด

-

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

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

35 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโคก
สะอาด

-

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
13. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน

-

14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
14.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาครัฐ จานวนเอกสาร
ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ผู้ออกเอกสาร
1 บัตรประจาตัว
0
ประชาชน
2 หนังสือรับรองนิติ
0
บุคคล
14.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
1 แบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด

หมายเหตุ
-

2 โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

3 ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่อ
อายุหรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
4 กรณีที่มีการมอบ
อานาจต้องมีหนังสือ
มอบอานาจติดอากร
แสตมป์๓๐บาทพร้อม
สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้
มอบและผู้รับมอบ
อานาจ

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร
-

5 บัตรประจาตัว
ประชาชนและสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
6 หนังสือยินยอมให้ชิด
เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตที่ดิน )
7 หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม )
8 หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็นอาคารมี

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

ที่

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขอ
อนุญาต)

รายการเอกสารยื่น หน่วยงานภาครัฐ
เพิ่มเติม
ผูอ้ อกเอกสาร
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
9 แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มีลายมือ
ชื่อพร้อมกับเขียนชื่อ
ตัวบรรจงและคุณวุฒิที่
อยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตาม
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
คงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ.
ที่

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
2540 ต้องแสดง
รายละเอียดการ
คานวณการออกแบบ
โครงสร้าง
11 กรณีใช้หน่วยแรงเกิน
กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc. ให้
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

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

13 หนังสือยินยอมเป็น
ผู้ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม

ที่

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

14 หนังสือยินยอมเป็นผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุม
งาน)

15 แบบแปลนและ
รายการคานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)

-

1

0

ชุด

16 หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

-

1

0

ชุด

17 หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

-

1

0

ชุด

18 หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้

-

1

0

ชุด

19 หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้าเสียและ
การระบายน้าทิ้ง
20 หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

-

1

0

ชุด

21 หนังสือรับรองของ
ผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์

-

1

0

ชุด

ที่

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้อง
ยื่นเพิ่มเติม
สาหรับกรณีเป็น
อาคารสูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

15. ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
1) พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 16. ช่องทางการร้องเรียน
ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
1) หมายเหตุ
1. ทางอินเตอร์เน็ต www.khoksaad.go.th
2. ทางโทรศัพท์ 0 4384 0884
3. ทางจดหมายที่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด อาเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 46130
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
2) หมายเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
18. หมายเหตุ

