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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : มหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติทอ้ งถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน
0
จำนวนคำขอที่มากที่สดุ 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
21/05/2558 15:21
11. ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
50120 โทรศัพท์ 053-825044 ต่อ 15
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกำหนด)
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่ โดยเจ้าพนักงานท้องถิน่ ต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต่
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วันที่ได้รับคำขอในกรณีมีเหตุจำเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิน่ ไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคำสั่งไม่อนุญาตได้
ภายในกำหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 คราว คราวละไม่เกิน 45 วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยาย
เวลาและเหตุจำเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ กำหนดเวลาหรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่
กรณี
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รบั ผิดชอบ
ส่วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
ที่
ประเภทขั้นตอน
หน่วยงานที่
การบริการ
ให้บริการ
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงค์ดัดแปลง 1 วัน
กองช่าง
1)
อาคารพร้อมเอกสาร
เทศบาลตำบลยุหว่า
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 2 วัน
กองช่าง
2)
พิจารณาเอกสาร
เทศบาลตำบลยุหว่า
ประกอบการขออนุญาต
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
กองช่าง
ดำเนินการตรวจสอบการ
เทศบาลตำบลยุหว่า
ใช้ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณ
3)
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ 35 วัน
กองช่าง
พิจารณาแบบแปลนและ
เทศบาลตำบลยุหว่า
พิจารณาออกใบอนุญาต
4)
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา
รับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1)
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ระยะเวลาดำเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนีผ้ ่านการดำเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ ตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงาน
รายการ
จำนวน
จำนวนเอกสาร หน่วยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผู้ออก
เอกสาร
หมายเหตุ
สำเนา
เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
บัตรประจำตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนติ ิบุคคล)
2)
นิติบุคคล

ที่

1)
2)

3)

4)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
ออก
เอกสาร
แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร (แบบข. 1)
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมที่
ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง
โฉนดที่ดนิ น.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด เท่าต้นฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ
ที่ดินลงนามรับรองสำเนาทุกหน้า
กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของที่ดนิ
ต้องมีหนังสือยินยอมของเจ้าของ
ที่ดินให้ก่อสร้างอาคารในทีด่ ิน
ใบอนุญาตให้ใช้ทด่ี ินและประกอบ กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับต่ออายุหรือ

จำนวน จำนว
น
หน่วย
เอกสาร เอกส
นับ
หมายเหตุ
ฉบับ
าร เอกสาร
จริง
สำเนา
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)
1
0
ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)
0
1
ชุด
(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

ใบอนุญาตให้ใช้ทด่ี ินและประกอบ
กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังทีด่ ินแนบท้าย (กรณี
อาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอำนาจต้องมี
หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์
30 บาทพร้อมสำเนาบัตรประจำตัว
5)
ประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทางของผู้มอบและผู้รับ
มอบอำนาจ
บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
ทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจลงนาม
6) แทนนิติบุคคลผู้รบั มอบอำนาจ
เจ้าของที่ดิน (กรณีเจ้าของทีด่ ินเป็น
นิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้ชดิ เขตทีด่ ินต่าง
7) เจ้าของ (กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
8) สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
9) ผู้ออกแบบพร้อมสำเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

หน่วยงาน
จำนว
จำนวน
หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร น
นับ
ฉบับ เอกส
ออก
าร เอกสาร
จริง สำเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของผู้
ขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
จำนว
จำนวน
หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร น
นับ
ฉบับ เอกส
ออก
าร เอกสาร
จริง สำเนา
เอกสาร

ควบคุม (กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ในประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พร้อมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
10)
คุณวุฒิท่อี ยู่ของสถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
รายการคำนวณโครงสร้างแผ่นปก ระบุชื่อเจ้าของอาคารชื่ออาคาร
สถานทีก่ ่อสร้างชื่อคุณวุฒิท่อี ยู่ของ
วิศวกรผู้คำนวณพร้อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่ก่อสร้างด้วย
วัสดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบางประเภทที่ตงั้ อยู่ใน
บริเวณทีต่ ้องมีการคำนวณให้
11)
อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวง
กำหนดการรับน้ำหนักความ
ต้านทานความคงทนของอาคารและ
พื้นดินทีร่ องรับอาคารในการ
ต้านทานแรงสัน่ สะเทือนของ
แผ่นดินไหวพ.ศ. 2550 ต้องแสดง
รายละเอียดการคำนวณการ
ออกแบบโครงสร้าง
12) กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่าค่าที่
-

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
จำนว
จำนวน
หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร น
นับ
ฉบับ เอกส
ออก
าร เอกสาร
จริง สำเนา
เอกสาร

กำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65
ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้
แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ
ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุที่
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได้
วิศวกรผู้คำนวณและผู้ขออนุญาตลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้าข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ.
2540 ต้องมีระยะของคอนกรีตที่
หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้มเหล็ก
13)
ไม่น้อยกว่าทีก่ ำหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทน
ไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได้
ประกอบการขออนุญาต
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
14)
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารทีต่ ้องมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
พร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้
15)
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ต้องมีวิศวกรควบคุม
งาน)

หมายเหตุ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วนของ
ผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน)
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

21)

หน่วยงาน
จำนว
จำนวน
หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร น
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
นับ
หมายเหตุ
ฉบับ เอกส
ออก
าร เอกสาร
จริง สำเนา
เอกสาร
แบบแปลนและรายการคำนวณงาน 1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 1
1
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ผู้ออกแบบระบบป้องกันเพลิงไหม้
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและ
เป็นอาคารสูงหรือ
การระบายน้ำทิง้
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ 1
0
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
ผู้ออกแบบระบบประปา
เป็นอาคารสูงหรือ
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หน่วยงาน
จำนว
จำนวน
หน่วย
ภาครัฐผู้ เอกสาร น
นับ
ฉบับ เอกส
ออก
าร เอกสาร
จริง สำเนา
เอกสาร

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
22) ผู้ออกแบบระบบลิฟต์

1

0

ชุด

หมายเหตุ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสำหรับกรณี
เป็นอาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่
พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์
เทศบาลตำบลยุหว่า เลขที่ 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า 053-825044
3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า http://www.yuwa.go.th
18.

ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
-

19. หมายเหตุ
-

