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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลเมืองชัยภูมิ
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลเมืองชัยภูมิ
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ /ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการที่ทําการเทศบาลเมืองชัยภูมิ กองชาง
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแต
วันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไม อนุญาตได
ภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยาย
เวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นความประสงคดัดแปลง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

2 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

7 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

35 วัน

เทศบาลเมือง
ชัยภูมิ

1)

2)

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

เจาพนักงานทองถิ่น
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
3)
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
4)
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

หมายเหตุ

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะดําเนินการ
ขออนุญาต
ดัดแปลงอาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
จํานวนเอกสาร หนวยนับ
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
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)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยื่น ภาครัฐผู
เพิ่มเติม
ออก
เอกสาร
แบบคําขออนุญาต
กอสรางอาคาร
(แบบข. 1)
ใบอนุญาตกอสราง
อาคารเดิมที่ไดรับ
อนุญาตหรือใบรับแจง
โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทา
ตนฉบับทุกหนาพรอม
เจาของที่ดินลงนาม
รับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินให
กอสรางอาคารใน
ที่ดิน

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
ในนิคมอุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯฉบับ
ตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ
(สวนขยาย) พรอม
เงื่อนไขและแผนผัง
ที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
อํานาจตองมีหนังสือ
มอบอํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน
หรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับ
มอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรับมอบ
อํานาจเจาของที่ดิน
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล)

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

หนังสือยินยอมใหชิด
เขตที่ดินตางเจาของ
7)
(กรณีกอสรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน)
หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่เปน
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรองของ
วิศวกรผูออกแบบ
พรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
9)
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม)
แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการ
10) ประกอบแบบแปลนที่
มีลายมือชื่อพรอมกับ
เขียนชื่อตัวบรรจง

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

11)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
และคุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและวิศวกร
ผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของอาคาร
ชื่ออาคารสถานที่
กอสรางชื่อคุณวุฒิที่
อยูของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลงนาม
ทุกแผน (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปน
สวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่
ตั้งอยูในบริเวณที่ตอง
มีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
น้ําหนักความ
ตานทานความคงทน
ของอาคารและพื้นดิน
ที่รองรับอาคารใน
การตานทาน

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม

แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ.
2550 ตองแสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบ
โครงสราง
กรณีใชหนวยแรงเกิน
กวาคาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เชนใชคา
fc > 65 ksc. หรือคา
fc’> 173.3 ksc. ให
12) แนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและ
ผูขออนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เขาขาย
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540
ตองมีระยะของ
คอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีต
13)
หุมเหล็กไมนอยกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวง
หรือมีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟจาก
สถาบันที่เชื่อถือได
ประกอบการขออนุญาต

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

14)

15)

16)

17)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
สถาปนิกผูควบคุม
การกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปน
ผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคาร
ที่ตองมีสถาปนิก
ควบคุมงาน)
หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของ
วิศวกรผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุมงาน)
แบบแปลนและ
รายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับที่
33 (พ.ศ. 2535)
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
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ที่

18)

19)

20)

21)

22)

รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
และวิศวกร
ผูออกแบบระบบ
ปองกันเพลิงไหม
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดน้ําเสีย
และการระบายน้ําทิ้ง
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต

หนวยงาน
ภาครัฐผู
ออก
เอกสาร
-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)

-

1

1

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
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16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม
คํารอง
5
บาท
คาใบอนุญาต
10
บาท
17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองชัยภูมิ 345 ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
โทรศัพท 044- 811656
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
แบบคําขออนุญาตดัดแปลงอาคาร (แบบ ข.4)
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

16/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว
อภิชาติ. วงษา
สินิทธิ์บุญสิทธิ์
ANUSORN JIRAPITAK

