คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตกอสรางอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองบุรีรัมย อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ,กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตกอสรางอาคาร กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ กองชาง เทศบาลเมืองบุรีรัมย/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ (โทรศัพท 044602345 ตอ 401-402)
12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย

หนา 121

เทศบาล มีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย ควบคุมอาคารโดยประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดให เทศบาล ตาม
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เปนราชการสวนทองถิ่น ตาม พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ผูใดจะกอสรางอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ได
รับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
เหตุผลสําคัญก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกีย่ วกับความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การปองกันอัคคีภัย
การ สาธารณสุข การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม การผังเมือง การสถาปตยกรรมและการอํานวยความสะดวกแก
การจราจร กฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางอาคาร และกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม
จึงจําเปนตองมีการขออนุญาตในการกอสรางอาคาร , ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ฯลฯ
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ
1 นาที

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร พรอมเอกสาร

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
10 นาที
ตรวจสอบพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

การพิจารณา

เจาหนาที่นายชางควบคุม
เขต ตรวจสอบหลักฐาน

เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย

1)

2)

3)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

1 วัน

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

การพิจารณา

วิศวกร ตรวจสอบความถูก
ตอง

การพิจารณา

หัวหนาฝายแบบแผนและ 1 วัน
กอสราง ตรวจสอบความถูก
ตอง

การพิจารณา

ผูอํานวยการกองชาง
ตรวจสอบความถูกตอง

4)

5)

6)
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

ผูบริหารทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
7)
พิจารณาออกใบอนุญาต
และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
ระยะเวลาดําเนินการรวม 6 วัน

1 วัน

1 วัน

1 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
จังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

หมายเหตุ

อนุญาตกอสราง
อาคาร)
(นับแตวันที่ยื่น
แบบคําขอ)

-

-

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร)

14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน หนวยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัวประชาชน เทศบาลเมือง
0
บุรีรัมย อําเภอ
1)
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
2) สําเนาทะเบียนบาน
กรมการปกครอง 0
3) หนังสือรับรองนิติบุคคล 0

1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

1
1

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดา)

ฉบับ
ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
แบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร
(แบบ ข. 1)

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร
เทศบาลเมือง
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
กรมที่ดิน

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนา พรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนา
ทุกหนา กรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน
สําเนาใบเสร็จการชําระ เทศบาลเมือง
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
บุรีรัมย อําเภอ
เมืองบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

0

1

ฉบับ

-
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
(สวนขยาย) พรอม
เงื่อนไขและแผนผังที่ดิน
แนบทาย (กรณีอาคารอยู
ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป ๓๐
บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน หรือ
หนังสือเดินทางของผู
มอบและผูรับมอบอํานาจ
รายการคํานวณ
โครงสราง แผนปกระบุชื่อ
เจาของอาคาร ชื่ออาคาร
สถานที่กอสราง ชื่อ
คุณวุฒิ ที่อยู ของวิศวกร
ผูคํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน (กรณีอาคาร
สาธารณะ อาคารพิเศษ
อาคารที่กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปนสวน
ใหญ) กรณีอาคารบาง

1

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

7)

8)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

ประเภทที่ตั้งอยูในบริเวณ
ที่ตองมีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวได ตาม
กฎกระทรวง กําหนดการ
รับน้ําหนัก ความ
ตานทาน ความคงทนของ
อาคาร และพื้นดินที่
รองรับอาคารในการ
ตานทานแรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว พ.ศ.
2540 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณ
การออกแบบโครงสราง
แผนผังบริเวณ แบบ
แปลน รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู
ของสถาปนิก และวิศวกร
ผูออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของที่ดิน

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

คูมือสําหรับประชาชนตามพ.ร.บ. การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย

หนา 126

ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอมใหชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ (กรณี
9)
กอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ
10) สถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
11)
(กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
กรณีใชหนวยแรงเกินกวา
คาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
12)
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc >
65 ksc. หรือ คา fc’ >
173.3 ksc. ใหแนบ

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและผูขอ
อนุญาต ลงนาม
กรณีอาคารที่เขาขายตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริม หรือ คอนกรีตหุม
13) เหล็ก ไมนอยกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตรา
การทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือไดประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของสถาปนิก
ผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาต
14)
เปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของวิศวกรผู
15)
ควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาต

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

เปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
16) ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับ
อากาศ
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
18) ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกัน
เพลิงไหม
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
19) ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ํา
เสียและการระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
20) ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด

1

0

ชุด
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หมายเหตุ

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต

1

แบบแปลนและรายการ
คํานวณงานระบบของ
22) อาคาร ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

0

0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร
ชุด

ชุด

หมายเหตุ
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

16. คาธรรมเนียม
1) คาธรรมเนียมใบอนุญาต
คาธรรมเนียม 20 บาท
หมายเหตุ 2) คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน อาคารสูงไมเกินสองชั้นหรือสูงไมเกินสิบสองเมตร ตารางเมตรละ
๐.๕๐ บาท , อาคารสูงเกินสองชั้น หรือสูงเกินสิบสองเมตรแตไมเกินสิบหาเมตร คิดตามพื้นที่ตาราง
เมตรละ ๒ บาท , อาคารซึ่งสูงเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพื้นที่ของอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตร
ละ ๔ บาท
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 3) อาคารประเภทซึ่งจะตองมีพื้นที่รับน้ําหนักบรรทุกชั้นใดชั้นหนึ่งเกินหารอยกิโลกรัมตอหนึ่งตารางเมตร
ใหคิดตามพื้นที่ของอาคารแตละชั้นรวมกัน ตารางเมตรละ ๔ บาท
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน ศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดบุรีรัมย
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองบุรีรัมย
หมายเหตุ (หมายเลขโทรศัพท 044602345)
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
1)
คําขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1
2)
คําขออนุญาตกอสรางอาคารดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร แบบ ข.1 (แผนหลัง)
19. หมายเหตุ
กรณีที่ผูขอสําเนา หรือขอสําเนาที่มีคํารับรองถูกตอง เปนผูมีรายไดนอย อาจพิจารณายกเวนคาธรรมเนียม หรือลดอัตรา
คาธรรมเนียมตามควรแกกรณี
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