
คู่มอืส ำหรบัประชำชน : การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หน่วยงำนท่ีให้บรกิำร : เทศบาลต าบลแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย  

 

หลกัเกณฑ ์ วธิีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต  

ผูใ้ดจะดัดแปลงอาคารตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ่น 

โดยเจา้พนักงานทอ้งถิ่นตอ้งตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง้ค าสั่งไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบ

อนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันท่ีไดร้ับค าขอ 

ในกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีเจา้พนักงานทอ้งถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตไดภ้ายในก าหนดเวลา 

ใหข้ยายเวลาออกไปไดอ้ีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน 

แต่ตอ้งมีหนังสือแจง้การขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา 

หรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 

  
 

ช่องทำงกำรให้บรกิำร 

 

 สถำนท่ีให้บรกิำร 

กองช่าง  เทศบาลต าบลแม่ค า/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลำเปิดให้บรกิำร เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง 
วันศุกร์ (ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) 

ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 
 

ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผดิชอบ 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดบั ขัน้ตอน ระยะเวลำ ส่วนท่ีรบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พรอ้มเอกสาร 

(หมายเหตุ: (กองช่าง))  

1 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญา

ต 

(หมายเหตุ: (กองช่าง))  

2 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ท่ีดินต

ามกฎหมายว่าดว้ยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ีก่อสรา้งจัดท าผั

งบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรท่ีดิน ฯ 

(หมายเหตุ: -)  

7 วัน เทศบาลต าบลแม่ค า 

อ าเภอแม่จัน 

จังหวัดเชียงราย 

 

4) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออกใ

บอนุญาต   (อ.1) 

และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1) 

(หมายเหตุ: -)  

35 วัน กรมส่งเสริมการปกครอง

ทอ้งถิ่น 

 

 

รำยกำรเอกสำร หลกัฐำนประกอบ 

ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 

ส ำเนำ 1 ฉบับ 

หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

กรมการปกครอง 

2) 

 

หนงัสือรบัรองนิตบิุคคล 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  (แบบ ข. 1) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 

 

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดมิท่ีได้รบัอนุญาต หรือใบรบัแจ้ง 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 

 

โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเท่าต้นฉบบัทุกหน้า 

พร้อมเจ้าของท่ีดนิลงนามรบัรองส าเนา ทุกหน้า  

กรณีผู้ขออนุญาตไม่ใช่เจ้าของท่ีดนิต้องมีหน ังสือยนิยอมของเจ้า

ของท่ีดนิ           ให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดนิ 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 

 

ใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดนิและประกอบกจิการในนิคมอุตสาหกรรม 

หรือใบอนุญาตฯ ฉบบัต่ออายุ 

หรือใบอนุญาตให้ใช้ท่ีดนิและประกอบกจิการ (ส่วนขยาย) 

พร้อมเง่ือนไขและแผนผงัท่ีดนิแนบท้าย 

(กรณีอาคารอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 

 

กรณีท่ีมีการมอบอ านาจ ต้องมีหนงัสือมอบอ านาจ 

ตดิอากรแสตมป์ 30 บาท พร้อมส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

ส าเนาทะเบียนบ้าน 

หรือหนงัสือเดนิทางของผู้มอบและผู้รบัมอบอ านาจ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิตบิุคคลผู้รบัมอ

บอ านาจเจ้าของท่ีดนิ (กรณีเจ้าของท่ีดนิเป็นนิตบิุคคล) 

ฉบบัจรงิ 0 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 

 

หนงัสือยนิยอมให้ชิดเขตท่ีดนิต่างเจ้าของ 

(กรณีก่อสร้างอาคารชิดเขตท่ีดนิ) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูข้ออนุญาต) 

- 

10) 

 

หนงัสือรบัรองของสถาปนิกผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็น                

ผู้ประกอบวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

(กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

11) 

 

หนงัสือรบัรองของวศิวกรผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเป็นอาคารมีลกัษณะ 

ขนาดอยู่ในประเภทวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 

 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 

ท่ีมีลายมือชื่อพร้อมกบัเขียนชื่อตวับรรจง และคุณวุฒ ิ ท่ีอยู่ 

ของสถาปนิก และวศิวกรผู้ออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 10 

(พ.ศ.2528) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 

 

รายการค านวณโครงสร้าง แผ่นปกระบุชื่อเจ้าของอาคาร 

ชื่ออาคาร สถานท่ีก่อสร้าง ชื่อ คุณวุฒ ิท่ีอยู่ 

ของวศิวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุกแผ่น          

(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพเิศษ 

อาคารท่ีก่อสร้างด้วยวสัดุถาวรและทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 

กรณีอาคารบางประเภทท่ีตัง้อยู่ในบร ิเวณท่ีต้องมีการค านวณให้อา

คารสามารถรบัแรงสัน่สะเทือนจากแผ่นดนิไหวได้ 

ตามกฎกระทรวง ก าหนดการรบัน ้าหนกั ความต้านทาน 

ความคงทนของอาคาร 

และพ้ืนดนิท่ีรองรบัอาคารในการต้านทานแรงสัน่สะเทือนของแผ่น

ดนิไหว พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรายละเอียดการค านวณ 

การออกแบบโครงสร้าง 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

14) 

 

กรณีใช้หน่วยแรงเกนิกว่าค่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

พ.ศ. 2527 เช่นใช้ค่า fc > 65 ksc. หรือ ค่า fc’ > 173.3 ksc. 

ให้แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความม ัน่คงแข็งแรงของวสัดุท่ี

รบัรองโดยสถาบนัท่ีเชื่อถือได้ วศิวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต 

ลงนาม 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 

 

กรณีอาคารท่ีเข้าข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 2540 

ต้องมีระยะของคอนกรีตท่ีหุ้มเหล็กเสรมิ หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก 

ไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หรือมีเอกสารรบัรองอตัราการทนไฟจากสถาบนัท่ีเชื่อถือได้ประกอ

บการขออนุญาต 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 

 

หนงัสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของสถาปนิกผู้ควบคุมการก่อสร้า

งพร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพ 

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารท่ีต้องมีสถาปนิกควบคุมงาน)  

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 



ล ำดบั ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิม่เตมิ (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครฐัผู้ออกเอกสำร 

17) 

 

หนงัสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงานของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

(กรณีอาคารท่ีต้องมีวศิวกรควบคุมงาน) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผูอ้อกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 

 

แบบแปลนและรายการค านวณงานระบบของอาคาร 

ตามกฎกระทรวง  ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวศิวกร

ผู้ออกแบบระบบปรบัอากาศ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

20) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวศิวกร

ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและว ิศวกรผู้

ออกแบบระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 1 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวศิวกร

ผู้ออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียและการระบายน ้าทิง้ 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวศิวกร

ผู้ออกแบบระบบประปา 

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

24) 

 

หนงัสือรบัรองของผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม 

ของวศิวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต ์

ฉบบัจรงิ 1 ชุด 

ส ำเนำ 0 ชุด 

หมำยเหตุ (เอกสารท่ีตอ้งยื่นเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสูง 

หรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 

ค่ำธรรมเนียม 



ล ำดบั รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 

ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -)  

 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 

  

 
 

ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบรกิำร 

ล ำดบั ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบรกิำร 

1) กรุงเทพมหานคร รอ้งเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง 

(หมายเหตุ: (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02-299-4000) 

3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  

    และ 218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนย์ด ารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 

6. ตูร้ับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการขอ้มูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามท่ี 6) 

))  

2) จังหวัดอื่นๆ รอ้งเรียนต่อผูว่้าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัด ทุกจังหวัด))  
3) ส านักงานเทศบาลต าบลแม่ค า  โทรศัพท์ 053-779198  หรือ http://www.tessabanmaekham.go.th/ 

(หมายเหตุ: -)  
4) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  
 

แบบฟอรม์ ตวัอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดบั ชื่อแบบฟอรม์ 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

หมำยเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  

หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงำนบรกิำร: กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ่น 

(กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว) 

หมวดหมู่ของงำนบรกิำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

  

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บรกิำร: ทอ้งถิ่น 

กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บัญญัติทอ้งถิ่น 

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 

ข้อมูลสถติขิองกระบวนงำน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

ข้อมูลส ำหรบัเจ้ำหน้ำท่ี 



 จ านวนค าขอท่ีนอ้ยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้ำงองิของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 20:25 

 

 
เอกสารฉบับนีด้าวน์โหลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนย์กลางขอ้มลูคูม่ือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มอื: - 


