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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฎกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จานวนคาขอที่มากที่สุด
0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการสานักงานเทศบาลตาบลสุเทพ เลขที่ 98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตาบลสุเทพ อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5332-9251-2/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน วัน นับ54
แต่วันที่ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเปนนที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาต
ได้ภายในกาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจาเปนนแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร พร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

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

1)

2)

3)

4)

35 วัน

ส่วนงาน /
หมายเหตุ
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตาบลสุเทพ (องค์กรปกครอง
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)
เทศบาลตาบลสุเทพ (องค์กรปกครอง
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)
เทศบาลตาบลสุเทพ (องค์กรปกครอง
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)

เทศบาลตาบลสุเทพ (องค์กรปกครอง
อาเภอเมืองเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ใน
จังหวัดเชียงใหม่
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
รายการเอกสารยื่น
ภาครัฐผู้ออก
เพิ่มเติม
เอกสาร
แบบคาขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร (แบบ
ข. 1)
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบับทุกหน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลงนาม
รับรองสาเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของ
เจ้าของที่ดินให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับต่อ
อายุ หรือใบอนุญาตให้
ใช้ที่ดินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบท้าย
(กรณีอาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

146
ที่

4)

5)

6)

7)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ภาครัฐผู้ออก
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
เอกสาร
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

กรณีที่มีการมอบ
อานาจ ต้องมีหนังสือ
มอบอานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณี
เจ้าของที่ดินเปนนนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชิด เขตที่ดินต่างเจ้าของ
(กรณีก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เปนนผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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หน่วยงาน
จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่
ภาครัฐผู้ออก
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
เอกสาร
หนังสือรับรองของ
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
วิศวกรผู้ออกแบบ
ของผู้ออกแบบ
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
และควบคุมงาน)
เปนนผู้ประกอบวิชาชีพ
8) วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบ
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
แปลน รายการ
ของผู้ออกแบบ
ประกอบแบบแปลน ที่
และควบคุมงาน)
มีลายมือชื่อพร้อมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง และ
9)
คุณวุฒิ ที่อยู่ ของ
สถาปนิก และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วน
โครงสร้าง แผ่นปกระบุ
ของผู้ออกแบบ
ชื่อเจ้าของอาคาร ชื่อ
และควบคุมงาน)
อาคาร สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่ ของ
วิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
10)
อาคารพิเศษ อาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเปนนส่วน
ใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีการ
คานวณให้อาคาร
สามารถรับ
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หน่วยงาน
จานวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
ฉบับจริง
เอกสาร

แรงสั่นสะเทือนจาก
แผ่นดินไหวได้ ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับน้าหนัก
ความต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคาร
ในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2540
ต้องแสดงรายละเอียด
การคานวณ การ
ออกแบบโครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกิน กว่าค่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า
fc > 65 ksc. หรือ ค่า
fc’ > 173.3 ksc. ให้
11) แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขอ
อนุญาต ลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่าย ตามกฎกระทรวงฉบับที่
48 พ.ศ. 2540 ต้องมี
ระยะของคอนกรีตที่หุ้ม
12) เหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่
น้อยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรือมี
เอกสารรับรองอัตรา

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

13)

14)

15)

16)

17)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
การทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต
หนังสือยินยอมเปนนผู้
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเปนนผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปนนผู้
ควบคุมงานของวิศวกร
ผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เปนนผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการ
คานวณงานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า

หน่วยงาน
จานวนเอกสาร
ภาครัฐผู้ออก
ฉบับจริง
เอกสาร

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปนนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปนนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเปนนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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18)

19)

20)

21)

หน่วยงาน
จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
ภาครัฐผู้ออก
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
เอกสาร
หนังสือรับรองของผู้
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบวิชาชีพ
เพิ่มเติมสาหรับ
วิศวกรรมควบคุมของ
กรณีเปนนอาคารสูง
วิศวกรผู้ออกแบบ
หรืออาคารขนาด
ระบบป้องกันเพลิงไหม้
ใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบวิชาชีพ
เพิ่มเติมสาหรับ
วิศวกรรมควบคุมของ
กรณีเปนนอาคารสูง
วิศวกรผู้ออกแบบ
หรืออาคารขนาด
ระบบบาบัดน้าเสียและ
ใหญ่พิเศษ)
การระบายน้าทิ้ง
หนังสือรับรองของผู้
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบวิชาชีพ
เพิ่มเติมสาหรับ
วิศวกรรมควบคุมของ
กรณีเปนนอาคารสูง
วิศวกรผู้ออกแบบ
หรืออาคารขนาด
ระบบประปา
ใหญ่พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้
1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
ประกอบวิชาชีพ
เพิ่มเติมสาหรับ
วิศวกรรมควบคุม ของ
กรณีเปนนอาคารสูง
วิศวกรผู้ออกแบบ
หรืออาคารขนาด
ระบบลิฟต์
ใหญ่พิเศษ)
รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตาบลสุเทพ
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.suthep.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (0-5332-9251-2)
3. ทาง ไปรษณีย์ (98 หมู่ที่ 5 ถนนคันคลองชลประทาน ตาบลสุเทพ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
50200)
4. ศูนย์ดารงธรรมเทศบาลตาบลสุเทพ (โทร. 0-5332-9251-2)
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2)
3)

5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ สานักงานเทศบาลตาบลสุเทพ))
ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียนศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

21/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทาโดย เทศบาลตาบลสุเทพ อาเภอ
เมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -

