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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จใน
หน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ :อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่นและ
ประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 07/09/2015 15:59
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะดาเนินการดัดแปลงอาคาร /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 2) สถานที่ให้บริการ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาต
หรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วย เหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุ
จาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่
เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้น
กาหนดเวลาหรือตามทีไ่ ด้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคารพร้อม 1 วัน
เอกสาร

กองช่าง/
-นายช่างโยธา
-ผช.ช่างโยธา

2)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต

2 วัน

กองช่าง/
วิศวกรโยธา

3)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศเขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน

กองช่าง/
วิศวกรโยธา

4)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบ 35 วัน
แปลนและพิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1)

กองช่าง/
ผอ.กองช่าง

หมายเหตุ

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร)
(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร)

(องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
2)
บุคคล

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบคาขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบข. 1)
2) ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่
ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1
ขนาดเท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลงนามรับรอง
สาเนาทุกหน้ากรณีผู้ขออนุญาต
ไม่ใช่เจ้าของที่ดินต้องมีหนังสือ
ยินยอมของเจ้าของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน
4) ใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุหรือใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบท้าย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม)
5) กรณีที่มีการมอบอานาจต้องมี
หนังสือมอบอานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาทพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือหนังสือ
เดินทางของผู้มอบและผู้รับมอบ
อานาจ
6) บัตรประจาตัวประชาชนและ
สาเนาทะเบียนบ้านของผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจเจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของที่ดินเป็นนิติบุคคล)
7) หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ (กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขตที่ดิน)
8) หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

9)

10)

11)

12)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อมกับเขียนชื่อตัว
บรรจงและคุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณโครงสร้างแผ่น
ปกระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่อ
อาคารสถานที่ก่อสร้างชื่อคุณวุฒิ
ที่อยู่ของวิศวกรผู้คานวณพร้อม
ลงนามทุกแผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้างด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็นส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ต้องมีการคานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ได้ตามกฎกระทรวงกาหนดการ
รับน้าหนักความต้านทานความ
คงทนของอาคารและพื้นดินที่
รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการคานวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
กาหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ
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หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับ
อากาศ

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ

ที่

13)

14)

15)

16)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่
เชื่อถือได้วิศวกรผู้คานวณและผู้
ขออนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม
เหล็กไม่น้อยกว่าที่กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได้ประกอบการ
ขออนุญาต
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมีสถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสาเนาใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและรายการคานวณ
งานระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

วิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
19) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน
เพลิงไหม้

-

1

1

ชุด

20) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบบาบัด
น้าเสียและการระบายน้าทิ้ง

-

1

0

ชุด

21) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา

-

1

0

ชุด

22) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์

-

1

0

ชุด

หมายเหตุ

กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทางไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)
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2)
3)
4)

ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
ช่องทางการร้องเรียน เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 40230 โทรศัพท์ 0-4321-0750
(www.tessabankanluang.go.th)
หมายเหตุช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัด สานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.
พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

08/09/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดทา /
แก้ไข (User)
เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวง
น้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท.
-

