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คู่มือสําหรั บประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลขามใหญ่ อําเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน:กองช่าง เทศบาลตําบลขามใหญ่
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน (กระบวนงานบริ การที
เบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื นทีให้ บริการ: ท้ องถิน
8.
กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.
2522
ระยะเวลาทีกาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
45วัน
9.
ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 เทศบาล
ตําบลขามใหญ่
11. ช่ องทางการให้ บริการ
สถานทีให้ บริการ กองช่าง เทศบาลตํ าบลขามใหญ่
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
หมายเหตุ (โทรศัพท์ 04-5475-051 ต่อ 103 )
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถินโดยเจ้ าพนักงานท้ องถินต้ องตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรื อมีหนังสือแจ้ งคําสังไม่อนุญาตพร้ อมด้ วยเหตุผลให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วนั ทีได้
รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเป็ นทีเจ้ าพนักงานท้ องถินไม่อาจออกใบอนุญาตหรื อยังไม่อาจมีคําสังไม่อนุญาตได้ ภายใน
กําหนดเวลาให้ ขยายเวลาออกไปได้ อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้ งการขยายเวลาและเหตุ
จําเป็ นแต่ละคราวให้ ผ้ ขู อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ นกําหนดเวลาหรื อตามทีได้ ขยายเวลาไว้ นั นแล้ วแต่กรณี
13. ขั นตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนความประสงค์ดดั แปลง
อาคารพร้ อมเอกสาร

1 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิน
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ

-

1)

2)

3)

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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ที

ประเภทขั นตอน

รายละเอียดของขั นตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดนิ ฯ
การพิจารณา

4)

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

-

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถินใน
พื นทีทีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี ผ่านการดําเนินการลดขั นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขั นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)
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15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตก่อสร้ าง
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้ างอาคาร
เดิมทีได้ รับ
อนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ ง
โฉนดทีดนิ น.ส.3
หรื อส.ค.1 ขนาด
เท่าต้ นฉบับทุก
หน้ าพร้ อม
เจ้ าของทีดินลง
นามรับรอง
สําเนาทุกหน้ า
กรณีผ้ ขู อ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้ าของทีดินต้ อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้ าของทีดนิ
ให้ ก่อสร้ าง
อาคารในทีดนิ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ทีดนิ และ
ประกอบกิจการ
ในนิคม

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
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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ที

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อุตสาหกรรมหรื อ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรื อ
ใบอนุญาตให้ ใช้
ทีดนิ และ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้ อมเงือนไข
และแผนผังทีดนิ
แนบท้ าย (กรณี
อาคารอยูใ่ นนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีทีมีการมอบ อํานาจต้ องมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้ อมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบ้ านหรื อ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บ้ านของผู้มี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที

7)

8)

9)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
อํานาจลงนาม
แทนนิติบคุ คล
ผู้รับมอบอํานาจ
เจ้ าของทีดิน
(กรณีเจ้ าของ
ทีดนิ เป็ นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ ชิดเขตทีดนิ
ต่างเจ้ าของ
(กรณีก่อสร้ าง
อาคารชิดเขต
ทีดนิ )
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณีที
เป็ นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
-

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้ อม
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทวิชาชีพ
วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนทีมี
ลายมือชือพร้ อม
กับเขียนชือตัว
บรรจงและ
10)
คุณวุฒิทีอยูข่ อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 10
(พ.ศ.2528)
รายการคํานวณ 11)
โครงสร้ างแผ่น

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
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ที

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปกระบุชือ
เจ้ าของอาคารชือ
อาคารสถานที
ก่อสร้ างชือ
คุณวุฒิทีอยูข่ อง
วิศวกรผู้คํานวณ
พร้ อมลงนามทุก
แผ่น
(กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารทีก่อสร้ าง
ด้ วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็ น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภททีตั งอยู่
ในบริ เวณทีต้องมี
การคํานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสันสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ าหนักความ
ต้ านทานความ
คงทนของอาคาร

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
และควบคุมงาน)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

และพื นดินที
รองรับอาคารใน
การต้ านทาน
แรงสันสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้ อง
แสดง
รายละเอียดการ
คํานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้ าง
กรณีใช้ หน่วยแรง เกินกว่าค่าที
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ คา่ fc >
65 ksc. หรื อค่า
fc’> 173.3 ksc.
12) ให้ แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มันคงแข็งแรง
ของวัสดุทีรับรอง
โดยสถาบันที
เชือถือได้ วิศวกร
ผู้คํานวณและผู้
ขออนุญาตลง

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

คู่มือสําหรับประชาชน/กระบวนงาน26/ เทศบาลตําบลขามใหญ่

118

ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

นาม
กรณีอาคารทีเข้ า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 48 พ.ศ. 2540
ต้ องมีระยะของ
คอนกรี ตทีห้ มุ
เหล็กเสริ มหรื อ
คอนกรี ตหุ้ม
13) เหล็กไม่น้อยกว่า
ทีกําหนดใน
กฎกระทรวงหรื อ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที
เชือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
14)
สําเนา
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปั ตยกรรม
ควบคุม (กรณี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

อาคารทีต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็ นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้ างพร้ อม
สําเนา
15)
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที
ต้ องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ รายการคํานวณ
งานระบบของ
16) อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
17)
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที

18)

19)

20)

21)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บําบัดนํ าเสียและ
การระบายนํ าทิ ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

1

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร

ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารทีต้องยืน
เพิมเติมสําหรับ
กรณีเป็ นอาคารสูง
หรื ออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
ช่ องทางการร้ องเรี ยน เทศบาลตํ าบลขามใหญ่ เลขที 339 หมู่ที 14 ต.ขามใหญ่ อ.เมื อง จ.อุบลราชธานี
34000 โทรศัพท์ 04-5475-051-3 โทรสาร 04-5475-162 /เว็ปไซด์ www.khamyaiubon.go.th /เฟสบุค/เพจ:
เทศบาลตําบลขามใหญ่
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
19.หมายเหตุ -
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