
1/7

คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น(เทศบาลตําบลบาลอ)
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขอนุญาตกอสรางอาคาร
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการกอสรางอาคาร / ติดตอดวยตนเอง ณ

หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการ วันจันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจา พนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวให
ผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
พรอมเอกสาร

1 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพ้ืนที่
ที่จะขออนุญาต
กอสรางอาคาร)

2)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบ
พิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต

2 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพ้ืนที่
ที่จะขออนุญาต
กอสรางอาคาร)

3)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพ้ืนที่
ที่จะขออนุญาต
กอสรางอาคาร)

4)

การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมา
รับใบอนุญาตกอสรางอาคาร (น.1)

35 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นในพ้ืนที่
ที่จะขออนุญาต
กอสรางอาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน

15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
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ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
(แบบข. 1)

- 1 0 ชุด -

2)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนังสือ
ยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต)

3)

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยู
ในนิคมอุตสาหกรรม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต)

4)

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากรแสตมป๓๐บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือ
เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต)

5)

บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของ
ที่ดิน (กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต)

6)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของผู
ขออนุญาต)

7) หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมีลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม)

ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

8)

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

9)

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิ
ที่อยูของสถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

10)

รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุ
ชื่อเจาของอาคารชื่ออาคารสถานที่
กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลงนามทุกแผน
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและทน
ไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการ
คํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนัก
ความตานทานความคงทนของอาคาร
และพ้ืนดินที่รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 2540 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณการออกแบบ
โครงสราง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

11)
กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’>

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

173.3 ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลง
นาม

12)

กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริมหรือ
คอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่กําหนด
ในกฎกระทรวงหรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

13)

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่
ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

14)

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

15)

แบบแปลนและรายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2535)

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

16)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

17)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน
ภาครัฐผู

ออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

18)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

19)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการ
ระบายน้ําทิ้ง

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

20)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

21)

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ)

16.คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

2) คาขออนุญาตกอสราง 0.5 บาท/ตารางเมตร
คาธรรมเนียม 0.5 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ -

3) คาธรรมเนียม
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ -
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17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รองเรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ((ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)

3) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท 073-254188
หมายเหตุ-

4) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ติดตอขอรับไดที่เทศบาลตําบลบาลอ

19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ 21/07/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

http://www.dpt.go.th
www.1111.go.th

