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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตก่ อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมืองลําพูนจังหวัดลําพูน
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน 08/08/2015 14:43การขออนุญาตก่อสร้ างอาคารตามมาตรา
21
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการเทศบาลตํ าบลอุโมงค์ /ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู ใดจะก อสร างอาคารต องได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท้ องถินโดยเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินต้ องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับ
ใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ทีได้ รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายในกําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละ
ไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ น
กําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นั นแล้ วแต่กรณี
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนคําขออนุญาตก่อสร้ าง
อาคารพร้ อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจสอบ 2 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ 7 วัน
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ทีดนิ ตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที
ก่อสร้ างจัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืนที
เกียวข้ องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัย
ทางทหารฯและพรบ.จัดสรร
ทีดนิ ฯ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

1 วัน

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

หมายเหตุ
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ที

ประเภทขั นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตก่อสร้ างอาคาร
(น.1)

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
กองช่าง
เทศบาลตําบล
อุโมงค์

หมายเหตุ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
กรมการปกครอง
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ กรมโยธาธิการและ
0
2)
บุคคล
ผังเมือง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยืน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
หมายเหตุ
เพิมเติม
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
เอกสาร
จริง
แบบคําขออนุญาตก่อสร้ าง กรมโยธาธิการ
1
0
ชุด
และผังเมือง
1) อาคาร (แบบข. 1)
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ที

2)

3)

4)

หน่ วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยืน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร
เพิมเติม
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
จริง
โฉนดทีดนิ น.ส.3 หรื อส.ค.1 กรมโยธาธิการ
0
1
ขนาดเท่าต้ นฉบับทุกหน้ า และผังเมือง
พร้ อมเจ้ าของทีดนิ ลงนาม
รับรองสําเนาทุกหน้ ากรณีผ้ ู
ขออนุญาตไม่ใช่เจ้ าของ
ทีดนิ ต้ องมีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดนิ ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในทีดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้ ทีดินและ กรมโยธาธิการ
1
0
ประกอบกิจการในนิคม
และผังเมือง
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุ
หรื อใบอนุญาตให้ ใช้ ทีดนิ
และประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้ อมเงือนไขและ
แผนผังทีดนิ แนบท้ าย
(กรณีอาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีทีมีการมอบอํานาจ
กรมโยธาธิการ 1
0
ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจ และผังเมือง
ติดอากรแสตมป์๓๐บาท
พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียน
บ้ านหรื อหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับมอบ
อํานาจ

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

5)

6)

7)

8)

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
เอกสาร
จริง
กรมโยธาธิการ 0
1
ชุด
(เอกสารในส่วน
และผังเมือง
ของผู้ขออนุญาต)

บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบ้ าน
ของผู้มีอํานาจลงนามแทน
นิตบิ คุ คลผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน (กรณีเจ้ าของ
ทีดนิ เป็ นนิติบคุ คล)
หนังสือยินยอมให้ ชิดเขต กรมโยธาธิการ 1
ทีดนิ ต่างเจ้ าของ (กรณี
และผังเมือง
ก่อสร้ างอาคารชิดเขตทีดนิ )
หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีทีเป็ นอาคาร
มีลกั ษณะขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อมสําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

กรมโยธาธิการ 1
และผังเมือง

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

กรมโยธาธิการ 1
และผังเมือง

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
เอกสาร
จริง
กรมโยธาธิการ 1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
และผังเมือง
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

แผนผังบริ เวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบ
แปลนทีมีลายมือชือพร้ อม
กับเขียนชือตัวบรรจงและ
9)
คุณวุฒิทีอยูข่ องสถาปนิก
และวิศวกรผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณโครงสร้ าง กรมโยธาธิการ 1
แผ่นปกระบุชือเจ้ าของ
และผังเมือง
อาคารชืออาคารสถานที
ก่อสร้ างชือคุณวุฒิทีอยู่ของ
วิศวกรผู้คํานวณพร้ อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารทีก่อสร้ างด้ วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
10)
ประเภททีตั งอยูใ่ นบริ เวณที
ต้ องมีการคํานวณให้ อาคาร
สามารถรับแรงสันสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดการรับ
นํ าหนักความต้ านทาน
ความคงทนของอาคารและ
พื นดินทีรองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสันสะเทือนของ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
เอกสาร
จริง

แผ่นดินไหวพ.ศ. 2540 ต้ อง
แสดงรายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรงเกินกว่า ค่าทีกําหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่า fc > 65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc. ให้ แนบ
11) เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมันคงแข็งแรง
ของวัสดุทีรับรองโดย
สถาบันทีเชือถือได้ วิศวกรผู้
คํานวณและผู้ขออนุญาต
ลงนาม
กรณีอาคารทีเข้ าข่ายตาม กฎกระทรวงฉบับที 48
พ.ศ. 2540 ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตทีห้ มุ เหล็กเสริ ม
หรื อคอนกรี ตหุ้มเหล็กไม่
น้ อยกว่าทีกําหนดใน
12) กฎกระทรวงหรื อมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันทีเชือถือได้
ประกอบการขออนุญาต

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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หน่ วยงาน จํานวน
รายการเอกสารยืน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร
ที
เพิมเติม
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
จริง
หนังสือยินยอมเป็ นผู้
กรมโยธาธิการ 1
0
ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ และผังเมือง
ควบคุมการก่อสร้ างพร้ อม
สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
13)
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็ นผู้
กรมโยธาธิการ 1
0
ควบคุมงานของวิศวกรผู้
และผังเมือง
ควบคุมการก่อสร้ างพร้ อม
14) สําเนาใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารทีต้อง
มีวิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการ
สํานักงาน
1
0
คํานวณงานระบบของ
ปลัดกระทรวง
15) อาคารตามกฎกระทรวง
มหาดไทย
ฉบับที 33 (พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
16) ผู้ออกแบบระบบรับอากาศ

1

0

หน่ วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

ชุด
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ที

รายการเอกสารยืน
เพิมเติม

หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบําบัดนํ า
เสียและการระบายนํ าทิ ง
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์

หน่ วยงาน จํานวน
ภาครั ฐผู้ออก เอกสาร จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับ
สําเนา
เอกสาร
เอกสาร
จริง
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
1
0
ชุด
(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเทศบาลตําบลอุโมงค์
หมายเหตุ(1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (053-983222 ต่อ 107)
3. ทางไปรษณี ย์ (234 หมู่ 5 ต.อุโมงค์ อ.เมื องจ.ลําพุน 51150)
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเองณสํานักงานเทศบาลตําบลอุโมงค์
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตังอยู่ณเทศบาลตําบลอุโมงค์)
)
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนจังหวัดอืนๆร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ((ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจํ าจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
21/08/2558
รออนุมตั ขิ ั นที 1 โดยหัวหน้ า
หน่วยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลอุโมงค์อําเภอเมือง
ลําพูนจังหวัดลําพูนสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันทีพมิ พ์
สถานะ
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