
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 21 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงาน

บริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง 

1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติั
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

 ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การแจง้ก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
 21/05/2558 15:21 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่างเทศบาลต าบลบา้นสาง 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 ผูใ้ดจะก่อสร้างอาคารโดยไม่ยื่นค าขอรับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถ่ินก็ได้โดยการแจ้งต่อเจ้า
พนกังานทอ้งถ่ินตามมาตราทวิเม่ือผูแ้จง้ไดด้ าเนินการแจง้แลว้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งออกใบรับแจง้ตาม
แบบท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินก าหนด ๓๙ เพื่อเป็นหลกัฐานการแจง้ให้แก่ผูน้ั้นภายในวนัท่ีไดรั้บแจง้ในกรณีท่ี
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจพบในภายหลงัวา่ผูแ้จง้ไดแ้จง้ขอ้มูลหรือยื่นเอกสารไวไ้ม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้น



ตามท่ีระบุไวใ้นมาตรา ๓๙ ทว ิใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินมีอ านาจสั่งให้ผูแ้จง้มาด าเนินการแกไ้ขให้ถูกตอ้งหรือ
ครบถว้นภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งดงักล่าวและภายใน ๑๒๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดอ้อกใบรับแจง้
ตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนบัแต่วนัท่ีเร่ิมการก่อสร้างอาคารตามท่ีไดแ้จง้ไวถ้า้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินได้ตรวจ
พบว่าการก่อสร้างอาคารท่ีได้แจงไวแ้ผนผงับริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลนหรือรายการ
ค านวณของอาคารท่ีไดย้ืน่ไวต้ามมาตรา ๓๙ ทว ิไม่ถูกตอ้งตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีกฎกระทรวง
หรือข้อบญัญติัทอ้งถ่ินท่ีออกตามพระราชบญัญติัน้ีหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งให้เจา้พนักงานทอ้งถ่ินมี
หนงัสือแจง้ขอ้ทกัทว้งใหผู้แ้จง้ตามมาตรา ๓๙ ทว ิทราบโดยเร็ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่ความประสงดดัแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสารประกาบ
การขออนุญาต 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

3) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย 
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 



ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดทางทหารฯ และ
พรบ. จดัสรรท่ีดินฯ 
 

4) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลน และ
พิจารณาออกใบอนุญาต(อ.
1)และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร
(น.1) 

  35 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วนั 
 
14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 

ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

  
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำ
นภำครัฐ
ผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำรฉบับ

จริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาต
ก่อสร้างอาคาร(แบบ ข1) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต 



2) ใบอนุญาตก่อสร้าง
อาคารเดิมท่ีไดรั้บ
อนุญาตหรือใบรับแจง้ 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

3) โฉนดท่ีดิน น.ส.3หรือ
ส.ค.1 ขนาดเท่าตน้ฉบบั
ทุกหนา้พร้อมเจา้ของ
ท่ีดินลงนามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้กรณีผูข้อ
อนุญาตไม่ใช่เจา้ของ
ท่ีดินใหก่้อสร้างอาคาร
ในท่ีดิน 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

4) ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดิน
และประกอบกิจการใน
นิคมอุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบัต่ออายุ
หรือใบอนุญาตใหใ้ช้
ท่ีดินและประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)พร้อม
เง่ือนไขและแผนผงัท่ีดิน
แนบทา้ย (กรณีอาคารอยู่
ในนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

5) กรณีท่ีมีการอบรมอ านาจ
ตอ้งมีหนงัสือมอบ
อ านาจติดอากรแสตมป์ 
30 บาท พร้อมส าเนา
ทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทางของผู ้
มอบและรับมอบอ านาจ 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

6) บตัรประจ าตวัประชาชน
และส าเนาทะเบียนบา้น
ของผูมี้อ านาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูมี้อ านาจ
เจา้ของท่ีดิน(กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 



เจา้ของท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

7) หนงัสือยนิยอมใหชิ้ดเขต
ท่ีดินต่างเจา้ของ(กรณี
ก่อสร้างอาคารชิดเขต
ท่ีดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของผู ้
ขออนุญาต) 

8) หนงัสือรับรองสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพร้อมส าเนา
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
สถาปัตยกรรมควบคุม 
(กรณีเป็นอาคารมี
ลกัษณะอยูใ่นประเภท
วชิาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

9) หนงัสือรับรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม(กรณีท่ี
อาคารมีลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

10) แผนผงับริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมีลายมือช่ือ
พร้อมกบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและคุณวฒิุท่ีอยู่
ของสถาปนิกและวศิวกร
ผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 10(
พ.ศ.2528) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 



11) รายการค านวณโครงสร้าง
แผน่ปกระบุช่ือเจา้ของ
อาคารช่ืออาคารสถานท่ี
ช่ือคุณวฒิุท่ีอยูข่องวศิวกร
ผูค้  านวณพร้อมลงนามทุ
แผน่ (กรณีอาคาร
สาธารณะอาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้างดว้ยวสัดุ
ถาวรและทนไฟเป็นส่วน
ใหญ่)กรณีอาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยูใ่นบริเวณ
ท่ีตอ้งมีการค านวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจาก
แผน่ดินไหวไดต้าม
กฎกระทรวงก าหนดการ
รับน ้าหนกัความตา้นทาน
ความคงทนของอาคาร
และพื้นดินท่ีรองรับ
อาคารในการตา้นทาน
แรงสั้นสะเทือนของ
แผน่ดินไหว พ.ศ.2550 
รายละเอียดการค านวณ
ออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

12) กรณีใชห้น่วยแรงเกินกวา่
ค่าท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 
พ.ศ.2527 เช่นใชค้่า fc 
>65 ksc.หรือค่าfc’> 
173.3 ksc ใหแ้นบเอกสาร
แสดงผลการทดสอบ
ความมัน่คงแขง็แรงของ
วสัดุท่ีรับรองโดยสถาบนั

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 



ท่ีเช่ือถือไดว้ศิวกรผู ้
ค  านวณและผูข้ออนุญาต
ลงนาม 

13) กรณีอาคารท่ีเขา้ข่ายตาม 
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 
พ.ศ.2540ตอ้งมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุม้เหล็กเสริม
หรือคอนกรีตหุม้เหล็กไม่
นอ้ยกวา่ท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอตัราการ
ทนไฟจากสถาบนัท่ี
เช่ือถือไดป้ระกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

14) หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของสถาปนิก
ผูค้วบคุมการก่อสร้าง
พร้อมส าเนาใบประกอบ
วชิาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุม(กรณีอาคารท่ีตอ้ง
มีสถาปนิกควบคุมงาน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 

15) หนงัสือยนิยอมเป็นผู ้
ควบคุมงานของวศิวกรผู ้
ควบคุมการก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม(กรณี
อาคารท่ีตอ้งการวศิวกร
ควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน
ส่วนของ
ผูอ้อกแบบ
และควบคุม
งาน) 
 

16) แบแปลนและรายการ
ค านวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
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เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
 

17) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้า  

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ 
 

18) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพควบคุม
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
 

 

 

19) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมและวศิวกร
ผูอ้อกแบบป้องกนัเหลิง
ไหม ้

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
 



20) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ
ประปา  

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรับรองของผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุมของ
วศิวกรผูอ้อกแบบระบบ 
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ี
ตอ้งยืน่
เพิ่มเติม
ส าหรับกรณี
เป็นอาคาร
สูงหรือ
อาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

       ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
       หมำยเหตุ –  
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02 – 201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02 – 299-4000 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามแสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02 – 299-4311-12) 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ เทศบาลต าบลบา้นสาง) 

http://www.dpt.go.th/


2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.111.go.th / 
ตูป้ณ. 111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลบา้นสาง 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

        
19. หมำยเหตุ 

-  
 

วนัทีพ่มิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

 
 

 

http://www.111.go.th/

