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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนว่ยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอโุมงค์ อําเภอเมืองลําพนู จงัหวดัลําพนู
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมืองลําพนูจงัหวดัลําพนู
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 กฎกระทรวง

ข้อบญัญตัิท้องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 45วนั

9. ข้อมูลสถติิ
จาํนวนเฉลียต่อเดือน0
จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0
จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0

10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูมื่อประชาชน 08/08/2015 15:54การขออนญุาตดดัแปลงอาคารตาม
มาตรา 21

11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานทีให้บริการเทศบาลตําบลอโุมงค์เลขที 234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู/ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทียง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต
ผู ใดจะดดัแปลงอาคารต องได รับใบอนญุาตจากเจ าพนกังานท้องถินโดยเจ้าพนกังานท้องถินต้องตรวจ

พิจารณาและออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งคําสังไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45
วนันบัแตว่นัทีได้รับคําขอในกรณีมีเหตจํุาเป็นทีเจ้าพนกังานท้องถินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีคําสังไม่
อนญุาตได้ภายในกําหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วนัแตต้่องมีหนงัสือแจ้งการ
ขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิ นกําหนดเวลาหรือตามทีได้ขยายเวลาไว้นั น
แล้วแตก่รณี

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ

ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร ยืนความประสงค์ดดัแปลง

อาคารพร้อมเอกสาร
1 วนั กองชา่ง เทศบาล

ตําบลอโุมงค์

2)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต

2 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

3)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้องเชน่ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรทีดนิฯ

7 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์
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ที ประเภทขันตอน รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

4)

การพิจารณา เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร
(น.1)

35 วนั กองชา่ง เทศบาล
ตําบลอโุมงค์

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 45 วนั

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั นตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

ที รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บตัรประจําตวั
ประชาชน

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดา)

2) หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สาํหรับยืนเพมิเตมิ

ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

1)
แบบคําขออนญุาตก่อสร้างอาคาร
(แบบข. 1)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

2)
ใบอนญุาตก่อสร้างอาคารเดิมทีได้รับ
อนญุาตหรือใบรับแจ้ง

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

3)

โฉนดทีดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเท่า
ต้นฉบบัทกุหน้าพร้อมเจ้าของทีดนิลง
นามรับรองสําเนาทกุหน้ากรณีผู้ขอ
อนญุาตไมใ่ชเ่จ้าของทีดนิต้องมี
หนงัสือยินยอมของเจ้าของทีดนิให้
ก่อสร้างอาคารในทีดนิ

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

4)

ใบอนญุาตให้ใช้ทีดินและประกอบ
กิจการในนิคมอตุสาหกรรมหรือ
ใบอนญุาตฯฉบบัตอ่อายหุรือ
ใบอนญุาตให้ใช้ทีดินและประกอบ
กิจการ (สว่นขยาย) พร้อมเงือนไข
และแผนผงัทีดนิแนบท้าย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคมอตุสาหกรรม)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

5)

กรณีทีมีการมอบอํานาจต้องมีหนงัสือ
มอบอํานาจตดิอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน
สําเนาทะเบียนบ้านหรือหนงัสือ
เดนิทางของผู้มอบและผู้ รับมอบ
อํานาจ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

6)

บตัรประจําตวัประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบ้านของผู้ มีอํานาจลงนาม
แทนนิติบคุคลผู้ รับมอบอํานาจ
เจ้าของทีดิน (กรณีเจ้าของทีดนิเป็น
นิตบิคุคล)

- 0 1 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

7)
หนงัสือยินยอมให้ชิดเขตทีดินตา่ง
เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ทีดนิ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ขออนญุาต)

8)

หนงัสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสําเนาใบอนญุาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีทีเป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคมุ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

9)

หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ
พร้อมสําเนาใบอนญุาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
(กรณีทีเป็นอาคารมีลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

10)

แผนผงับริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนทีมีลายมือชือ
พร้อมกบัเขียนชือตวับรรจงและ
คณุวฒุิทีอยูข่องสถาปนิกและวิศวกร
ผู้ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบบัที
10 (พ.ศ.2528)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

11)

รายการคํานวณโครงสร้างแผ่นปก
ระบชืุอเจ้าของอาคารชืออาคาร
สถานทีก่อสร้างชือคณุวฒุิทีอยูข่อง
วิศวกรผู้ คํานวณพร้อมลงนามทกุแผน่
(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้างด้วยวสัดถุาวรและ
ทนไฟเป็นสว่นใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภททีตั งอยูใ่นบริเวณทีต้องมีการ

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

คํานวณให้อาคารสามารถรับ
แรงสันสะเทือนจากแผน่ดินไหวได้
ตามกฎกระทรวงกําหนดการรับ
นํ าหนกัความต้านทานความคงทน
ของอาคารและพื นดนิทีรองรับอาคาร
ในการต้านทานแรงสันสะเทือนของ
แผน่ดนิไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการคํานวณการออกแบบ
โครงสร้าง

12)

กรณีใช้หนว่ยแรงเกินกวา่คา่ทีกําหนด
ในกฎกระทรวงฉบบัที 6 พ.ศ. 2527
เชน่ใช้คา่ fc > 65 ksc. หรือคา่ fc’>
173.3 ksc. ให้แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมันคงแข็งแรงของ
วสัดทีุรับรองโดยสถาบนัทีเชือถือได้
วิศวกรผู้ คํานวณและผู้ขออนญุาตลง
นาม

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

13)

กรณีอาคารทีเข้าขา่ยตาม
กฎกระทรวงฉบบัที 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของคอนกรีตทีหุ้มเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็กไมน้่อย
กวา่ทีกําหนดในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอตัราการทนไฟจาก
สถาบนัทีเชือถือได้ประกอบการขอ
อนญุาต

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

14)

หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของ
สถาปนิกผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารทีต้องมีสถาปนิกควบคมุงาน)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

15)

หนงัสือยินยอมเป็นผู้ควบคมุงานของ
วิศวกรผู้ควบคมุการก่อสร้างพร้อม
สําเนาใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณี
อาคารทีต้องมีวิศวกรควบคมุงาน)

- 1 0 ชดุ (เอกสารในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงาน)

16)

แบบแปลนและรายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัที 33 (พ.ศ. 2535)

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

17)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

18)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที รายการเอกสารยืนเพมิเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จาํนวน
เอกสาร
สาํเนา

หน่วย
นับ

เอกสาร
หมายเหตุ

19)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุและวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบป้องกนัเพลิงไหม้

- 1 1 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

20)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบบําบดันํ าเสียและ
การระบายนํ าทิ ง

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

21)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบประปา

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

22)

หนงัสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคมุของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์

- 1 0 ชดุ (เอกสารทีต้องยืน
เพิมเตมิสําหรับ
กรณีเป็นอาคารสงู
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลตําบลอโุมงค์เลขที 234 หมูที่ 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู
หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.umongcity.go.th)
2. ทางโทรศพัท์ (053-983234 ต่อ 107)
3.ทางไปรษณีย์ (234 หมู่ที 5 ต.อโุมงค์อ.เมืองจ.ลําพนู 51150)
4.ร้องเรียนด้วยตนเอง (ณเทศบาลตําบลอโุมงค์)
5.ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตังอยู่ณเทศบาลตําบลอโุมงค์)

2) ช่องทางการร้องเรียนจงัหวดัอืนๆร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดั
หมายเหตุ(ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดัทกุจงัหวดั)

3) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300)

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันทีพมิพ์ 21/08/2558
สถานะ รออนมุตัขิั นที1 โดยหวัหน้า

หนว่ยงาน (Reviewer)
จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอโุมงค์อําเภอเมือง

ลําพนูจงัหวดัลําพนูสถ.มท.
อนุมัตโิดย -
เผยแพร่โดย -


