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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตกอสรางอาคาร ตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงทีก่ ําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558
14:43
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 620363/ติดตอด+วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป/ดให+บริการวันจันทร1ถึงวันศุกร1 (ยกเว+นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันทีไ่ ด
รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปEนที่เจาพนักงานทองถิน่ ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํ สั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว คราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปEนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน หมาย
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
ขั้นตอน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
เหตุ
1) การตรวจสอบ ยื่นคําขออนุญาตกอสรางอาคารพรอม
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสาร
เอกสาร
เมืองแมฮองสอน
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจสอบพิจารณา
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสารประกอบการขออนุญาต
เมืองแมฮองสอน

2/6

ประเภท
ขั้นตอน
3) การพิจารณา
ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบ
การใชประโยชนGที่ดินตามกฎหมายวาดวย
การผังเมืองตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การลงนาม/
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณาแบบ
คณะกรรมการ แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
มีมติ
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตกอสราง
อาคาร (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ใหบริการ
ที่รับผิดชอบ
7 วัน
กองชาง เทศบาล

หมาย
เหตุ

เมืองแมฮองสอน

35 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงานภาครัฐ จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0

จํานวน
หนวยนับ
เอกสาร
หมายเหตุ
เอกสาร
สําเนา
1
ฉบับ
(กรณีบุคคลธรรมดา)
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่
1)
2)

3)

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร(แบบข. 1)
1
0
ชุด โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทา
0
1
ชุด (เอกสารใน
ตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของทีด่ ินลงนาม
สวนของผูขอ
อนุญาต)
รับรองสําเนาทุกหนากรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตใหใชที่ดนิ และประกอบกิจการใน
1
0
ชุด (เอกสารใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯฉบับตอ
สวนของผูขอ
อายุหรือใบ อนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
อนุญาต)
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

4)

กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมีหนังสือมอบ
อํานาจติดอากรแสตมปL๓๐บาทพรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียน
บานของผูมีอาํ นาจลงนามแทนนิติบุคคลผูรับ
มอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของที่ดิน
เปEนนิตบิ ุคคล)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ
(กรณีกอสรางอาคารชิดเขตที่ดนิ )

5)

6)
7)

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปEนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปOตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปEนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปOตยกรรมควบคุม)
8) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปEนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปEนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
9) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ
แบบแปลนที่มลี ายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยูของสถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ. 2528)
10) รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุชื่อ
เจาของอาคารชื่ออาคารสถานทีก่ อสรางชื่อ
คุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผูคํานวณพรอมลง
นามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและทน
ไฟเปEนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหวได
ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความ
ตานทานความคงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว พ.ศ. 2540 ตองแสดง

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร
1
0
ชุด (เอกสารใน
สวนของผูขอ
อนุญาต)
-

0

1

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
อนุญาต)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของผูขอ
อนุญาต)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
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ที่

11)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
รายละเอียดการคํานวณการออกแบบ
โครงสราง
กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 เชนใชคา
fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 ksc. ให
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือ
ไดวิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่
48 พ.ศ. 2540 ตองมีระยะของคอนกรีตที่
หุมเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอย
กวาที่กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต
หนังสือยินยอมเปEนผูควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปEนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปOตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปEนผูควบคุมงานของวิศวกรผู
ควบคุมการกอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปEนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน)

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

15) แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบ
ของอาคารตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 33
(พ.ศ. 2535)

-

1

0

ชุด

16) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

-

1

0

ชุด

(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารใน
สวนของ
ผูออกแบบ
และควบคุม
งาน)
(เอกสารที่
ตองยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เปEนอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ
พิเศษ)
(เอกสารที่
ตองยื่น
เพิ่มเติม
สําหรับกรณี
เปEนอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ

12)

13)

14)
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รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร

หมายเหตุ
พิเศษ)

17) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟYา

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบปYองกันเพลิงไหม

-

1

0

ชุด

19) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้าํ เสียและการระบายน้าํ ทิ้ง

-

1

0

ชุด

20) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟตG

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่
ตองยื่นเพิ่ม
เติมสําหรับ
กรณีเปEน
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ
พิเศษ)
(เอกสารที่
ตองยื่นเพิ่ม
เติมสําหรับ
กรณีเปEน
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ
พิเศษ)
(เอกสารที่
ตองยื่นเพิ่ม
เติมสําหรับ
กรณีเปEน
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ
พิเศษ)
(เอกสารที่
ตองยื่นเพิ่ม
เติมสําหรับ
กรณีเปEน
อาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ
พิเศษ)
(เอกสารที่ตอง
ยื่นเพิ่ม เติม
สําหรับกรณี
เปEนอาคารสูง
หรืออาคาร
ขนาดใหญ

6/6

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผูออก เอกสาร เอกสาร นับ
ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
เอกสาร

หมายเหตุ
พิเศษ)

16. คาธรรมเนียม
เปGนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน

ถาการบริการไมเปEนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย1 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร1ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตGแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณG จีนาคํา
สมบูรณG ใจเย็น

