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คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงานที่รับผดิชอบ : เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน : การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง * อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง : 

 1) พระราชบัญญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริกำร: ทอ้งถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญตัิ
ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
 ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ   45   วนั 

9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดอืน0  
 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  
 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

 1)  สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง  

139 หมู่  6 ต าบลบ้านเขว้า อ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภมิู 36170 

โทรศพัท์ 0 4483 9836 ต่อ 17 
โทรสาร 0 4483 9313 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จันทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ (-) 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
 ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานทอ้งถ่ินโดยเจา้พนักงานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค  าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบ
ภายใน  45วนั นบัแต่วนัที่ไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่
อาจมีค  าสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2 คราวคราวละไม่เกิน 45 วนัแต่
ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผูข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือ
ตามที่ไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 
 

13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่ความประสงคด์ดัแปลงอาคาร
พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

2) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

3) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินด าเนินการ
ตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจดัท าผงับริเวณแผนที่
สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวขอ้งเช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเร่ืองเขตปลอดภยัในการ
เดินอากาศเขตปลอดภยัทางทหารฯ
และพรบ.จดัสรรที่ดินฯ 
 

7 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

- 

4) การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพจิารณา
แบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมา
รับใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร (น.1) 
 

35 วนั กองช่าง เทศบาลต าบล
ทุ่งทอง * อ าเภอบา้น 
เขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 

- 
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ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐผู้
ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยืน่เพิ่มเติม 

ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค าขออนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ไดรั้บอนุญาตหรือใบ
รับแจง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบัทุก
หนา้พร้อมเจา้ของที่ดินลง
นามรับรองส าเนาทุกหนา้
กรณีผูข้ออนุญาตไม่ใช่
เจา้ของที่ดินตอ้งมีหนงัสือ
ยนิยอมของเจา้ของที่ดินให้
ก่อสร้างอาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

 

4) ใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายุ
หรือใบอนุญาตใหใ้ชท้ี่ดิน
และประกอบกิจการ (ส่วน
ขยาย) พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผงัที่ดินแนบทา้ย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

5) กรณีที่มีการมอบอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบอ านาจ
ติดอากรแสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนส าเนาทะเบียน
บา้นหรือหนงัสือเดินทาง
ของผูม้อบและผูรั้บมอบ
อ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชน
และส าเนาทะเบียนบา้นของ
ผูมี้อ  านาจลงนามแทนนิติ
บุคคลผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของที่ดิน (กรณีเจา้ของ
ที่ดินเป็นนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

7) หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขต
ที่ดินต่างเจา้ของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขตที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

8) หนงัสือรับรองของ - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

สถาปนิกผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม) 

ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) หนงัสือรับรองของวศิวกร
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมีลกัษณะ
ขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) แผนผงับริเวณแบบแปลน
รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวับรรจงและ
คุณวฒิุที่อยูข่องสถาปนิก
และวศิวกรผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

11) รายการค านวณโครงสร้าง
แผน่ปกระบุช่ือเจา้ของ
อาคารช่ืออาคารสถานที่
ก่อสร้างช่ือคุณวฒิุที่อยูข่อง
วศิวกรผูค้  านวณพร้อมลง
นามทุกแผน่          (กรณี
อาคารสาธารณะอาคาร
พเิศษอาคารที่ก่อสร้างดว้ย

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วสัดุถาวรและทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยูใ่นบริเวณที่
ตอ้งมีการค านวณใหอ้าคาร
สามารถรับแรงสัน่สะเทือน
จากแผน่ดินไหวไดต้าม
กฎกระทรวงก าหนดการรับ
น ้ าหนกัความตา้นทาน
ความคงทนของอาคารและ
พื้นดินที่รองรับอาคารใน
การตา้นทาน
แรงสัน่สะเทือนของ
แผน่ดินไหวพ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดงรายละเอียดการ
ค านวณการออกแบบ
โครงสร้าง 

12) กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่
ค่าที่ก  าหนดในกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2527 เช่นใช้
ค่า fc > 65 ksc. หรือค่า fc’> 
173.3 ksc. ใหแ้นบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบความ
มัน่คงแขง็แรงของวสัดุที่
รับรองโดยสถาบนัที่เช่ือถือ
ไดว้ศิวกรผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) กรณีอาคารที่เขา้ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบบัที่ 48 
พ.ศ. 2540 ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตที่หุม้เหล็กเสริม

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

หรือคอนกรีตหุม้เหล็กไม่
นอ้ยกวา่ที่ก  าหนดใน
กฎกระทรวงหรือมีเอกสาร
รับรองอตัราการทนไฟจาก
สถาบนัที่เช่ือถือได้
ประกอบการขออนุญาต 

14) หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของสถาปนิกผู ้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารที่ตอ้งมี
สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของวศิวกรผู ้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตอ้ง
มีวศิวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

16) แบบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

17) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของวศิวกร

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
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ที่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 
หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ผูอ้อกแบบระบบปรับ
อากาศ 

หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

18) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

19) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมและวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบป้องกนั
เพลิงไหม ้

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

20) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบบ าบดัน ้ า
เสียและการระบายน ้ าทิ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

21) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 

22) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรม
ควบคุมของวศิวกร
ผูอ้อกแบบระบบลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตอ้งยืน่
เพิม่เติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พเิศษ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
 1)  เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร

พ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม      ฉบบัละ      10      บาท 
หมำยเหตุ - 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
 1)   ช่องทำงกำรร้องเรียน กองช่าง เทศบาลต าบลทุ่งทอง   

139 หมู่ 6 ต าบลบา้นเขวา้ อ าเภอบา้นเขวา้ จงัหวดัชยัภูมิ 36170  
โทรศพัท ์0 4483 9836 ต่อ 17 โทรสาร 0 4483 9313 
หมายเหตุ - 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

          ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่ มือการกรอก 

     
 


