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คู่มือสาหรั บประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อานาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้ อกาหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมื องพะเยา จังหวัดพะเยา/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
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ผู

องได

าพนักงานท

45วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคาสัง่ ไม่อนุญาตได้ ภายในกาหนดเวลา ให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่
เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุจาเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ ้นกาหนดเวลา
หรื อตามที่ได้ ขยายเวลาไว้ นนแล้
ั ้ วแต่กรณี

13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดดั แปลง
อาคาร พร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

อื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา

4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 35 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดาเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรั บยื่นเพิ่มเติม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)
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ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (แบบ ข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมที่ได้ รับ
อนุญาต หรื อใบ
รับแจ้ ง
โฉนดที่ดนิ น.ส.3
หรื อ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ า พร้ อม
เจ้ าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนา ทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของที่ดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของที่ดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในที่ดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรื อใบอนุญาตฯ

-

1

-

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับต่ออายุ หรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ที่ดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อานาจ ต้ องมี
หนังสือมอบ
อานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้ าน
หรื อหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชน และ
สาเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

7)

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้ าของที่ดิน
(กรณีเจ้ าของ
ที่ดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตที่ดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ที่ดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็ นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด
อยูใ่ นประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพร้ อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
10)
คุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถาปนิก
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ โครงสร้ าง แผ่น
11) ปกระบุชื่อ
เจ้ าของอาคาร
ชื่ออาคาร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สถานที่ก่อสร้ าง
ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คานวณพร้ อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารที่ก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตงอยู
ั้ ่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่ สะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น ้าหนัก ความ
ต้ านทาน ความ
คงทนของอาคาร
และพื ้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้ านทานแรง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

แรงสัน่ สะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คานวณ การ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อ ค่า
fc’ > 173.3 ksc.
ให้ แนบเอกสาร
12)
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่ คงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คานวณและผู้
ขออนุญาต ลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้ า 13) ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

10/14

ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตที่ห้ มุ
เหล็กเสริม หรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สาเนา
14) ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม 15)
เป็ นผู้ควบคุมงาน

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ รายการคานวณ
งานระบบของ
16) อาคาร ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
18) วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที่

19)

20)

21)

22)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน ้าเสียและ
การระบายน ้าทิ ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม ของ
วิศวกร

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์รับเรื่ องราวร้ องทุกข์ สานักปลัด เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมืองพะเยา จังหวัด
พะเยา
หมายเหตุ (1. ณ สานักงานเทศบาลตาบลแม่ปืม โทรศัพท์ 054 - 428087
2. ทางอิ นเตอร์ เน็ต (www.maepuem.go.th))
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถานะ

24/07/2558
คูม่ ือประชาชนอยูร่ ะหว่างการ
จัดทา / แก้ ไข (User)
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จัดทาโดย

เทศบาลตาบลแม่ปืม อาเภอเมือง
พะเยา จังหวัดพะเยา สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

