
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ อ าเภอบ้านธิ จังหวัดล าพูน กระทรวงมหาดไทย  
 
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
ผใูดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจ้าพนักงานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมี
หนังสือแจ้งค าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตุจ าเป็นที่เจ้า
พนักงานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีค าสั่งไม่อนุญาตได้ภายในก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราว
ละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้
ขยายเวลาไว้น้ันแล้วแต่กรณี 
  
 
ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 
 สถานที่ให้บริการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 
399 ม.14 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 51180 
โทร 0 5398 4159 www.Huaiyab.go.th 
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -)  

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ 
(ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 08:30 - 
16:00 น. 

 
ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 
ระยะเวลำในกำรด ำเนินกำรรวม : 45 วัน 
 

ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
1) กำรตรวจสอบเอกสำร 

ย่ืนความประสงค์ดัดแปลงอาคาร พร้อมเอกสาร 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

1 วัน - 
 

2) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

2 วัน - 
 

3) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท าผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร 
ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ 

7 วัน - 
 



ล ำดับ ขั้นตอน ระยะเวลำ ส่วนที่รับผิดชอบ 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

4) กำรพิจำรณำ 
เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในพ้ืนที่ที่จะด าเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลงอาคาร))  

35 วัน - 
 

 
รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ 

ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
1) 

 
บัตรประจ ำตัวประชำชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
ส ำเนำ 1 ฉบับ 
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบค ำขออนุญำตก่อสร้ำงอำคำร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญำตก่อสร้ำงอำคำรเดิมที่ได้รับอนุญำต หรอืใบรบัแจ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนำดเท่ำต้นฉบับทุกหน้ำ พร้อมเจ้ำของที่ดิน
ลงนำมรับรองส ำเนำ ทุกหน้ำ  กรณีผู้ขออนุญำตไม่ใช่เจ้ำของที่ดินต้องมี
หนังสือยินยอมของเจ้ำของที่ดิน           ให้ก่อสรำ้งอำคำรในที่ดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญำตให้ใชท้ี่ดินและประกอบกิจกำรในนิคมอุตสำหกรรม หรือใบอนุญำต
ฯ ฉบับต่ออำยุ หรอืใบอนุญำตให้ใช้ที่ดินและประกอบกิจกำร (ส่วนขยำย) 
พร้อมเง่ือนไขและแผนผังที่ดินแนบท้ำย (กรณีอำคำรอยู่ในนิคมอุตสำหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
7) 

 
กรณีที่มีกำรมอบอ ำนำจ ต้องมีหนังสือมอบอ ำนำจ ติดอำกรแสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน หรือหนังสือ
เดินทำงของผู้มอบและผู้รับมอบอ ำนำจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

8) 
 

บัตรประจ ำตัวประชำชน และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผูม้ีอ ำนำจลงนำมแทน
นิติบุคคลผู้รับมอบอ ำนำจเจ้ำของที่ดิน (กรณีเจ้ำของที่ดินเป็นนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมให้ชิดเขตที่ดินต่ำงเจ้ำของ (กรณีก่อสร้ำงอำคำรชิดเขตที่ดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ขออนุญาต) 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถำปนิกผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็น                
ผู้ประกอบวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำด
อยู่ในประเภทวิชำชีพสถำปัตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบพร้อมส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะ ขนำดอยู่ในประเภท
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน ที่มีลำยมือชื่อพรอ้ม
กับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู่ ของสถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 
ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

รำยกำรค ำนวณโครงสร้ำง แผ่นปกระบุชื่อเจ้ำของอำคำร ชื่ออำคำร สถำนที่
ก่อสร้ำง ชื่อ คุณวุฒ ิที่อยู ่ของวิศวกรผู้ค ำนวณพรอ้มลงนำมทุกแผ่น          
(กรณีอำคำรสำธำรณะ อำคำรพิเศษ อำคำรที่ก่อสร้ำงด้วยวัสดุถำวรและทน
ไฟเป็นส่วนใหญ)่ กรณีอำคำรบำงประเภทที่ต้ังอยู่ในบริเวณที่ต้องมีกำร
ค ำนวณให้อำคำรสำมำรถรับแรงสั่นสะเทือนจำกแผ่นดินไหวได้ ตำม
กฎกระทรวง ก ำหนดกำรรับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของอำคำร 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำรต้ำนทำนแรงสั่นสะเทอืนของแผ่นดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต้องแสดงรำยละเอียดกำรค ำนวณ กำรออกแบบโครงสร้ำง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

14) 
 

กรณีใช้หน่วยแรงเกินกว่ำค่ำที่ก ำหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527 
เช่นใช้ค่ำ fc > 65 ksc. หรือ คำ่ fc’ > 173.3 ksc. ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำรทดสอบควำมม่ันคงแข็งแรงของวัสดุที่รับรองโดยสถำบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกรผู้ค ำนวณและผู้ขออนุญำต ลงนำม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอำคำรที่เขำ้ข่ำยตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ต้องมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุ้มเหล็ก ไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือมีเอกสำรรับรองอัตรำกำรทนไฟจำกสถำบันที่เชื่อถือได้
ประกอบกำรขออนุญำต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของสถำปนิกผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพ สถำปัตยกรรมควบคุม (กรณีอำคำร
ที่ต้องมีสถำปนิกควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยินยอมเป็นผู้ควบคุมงำนของวิศวกรผู้ควบคุมกำรก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีอำคำรที่ต้อง
มีวิศวกรควบคุมงำน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารในส่วนของผู้ออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

18) 
 

แบบแปลนและรำยกำรค ำนวณงำนระบบของอำคำร ตำมกฎกระทรวง  ฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอำกำศ 

- 



ล ำดับ ชื่อเอกสำร จ ำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี) หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

20) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้ำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกันเพลิงไหม้ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 1 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียและกำรระบำยน้ ำทิ้ง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปำ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

24) 
 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
ส ำเนำ 0 ชุด 
หมำยเหตุ (เอกสารที่ต้องย่ืนเพ่ิมเติมส าหรับกรณีเป็นอาคารสงู หรืออาคาร
ขนาดใหญ่พิเศษ) 

- 

 
ค่ำธรรมเนียม 

ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำม

ในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 



ล ำดับ รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ) 
(หมายเหตุ: -)    

 
 
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะน ำบริกำร 

ล ำดับ ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะน ำบริกำร 
1) องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาบ 399 ม.14 ต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ล าพูน 51180 โทร 0 5398 4159 

www.Huaiyab.go.th 
(หมายเหตุ: -)  

2) ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขที่ 
1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))  

 
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
หมำยเหตุ 
- 
 
 

 
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการที่เบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมำยที่ใหอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรอืทีเ่ก่ียวข้อง: 
  
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถ่ิน 
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก ำหนดระยะเวลำ: พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถ่ิน และประกาศ
กระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน: 

ขอ้มูลส ำหรบัเจำ้หนำ้ที ่



 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0 
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0 
 
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: ส าเนาคู่มือประชาชน 24/08/2015 11:33 
 
 

เอกสารฉบับน้ีดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศนูย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 


