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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจ)าของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให)อํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข)อง:
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให)บริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายข)อบังคับ/ข)อตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ข)อกําหนด ฯลฯ 45 วัน
9. ข)อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น)อยที่สุด 0
10. ชื่ออ)างอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
21/05/2558 15:21
11. ชองทางการให)บริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ= วิธีการ เงื่อนไข(ถ)ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตวันทีไ่ ด
รับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปDนที่เจาพนักงานทองถิน่ ไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคาํ สั่งไมอนุญาตไดภายใน
กําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2คราวคราวละไมเกิน 45วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุ
จําเปDนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิน้ กําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
ที่
รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ
หมายเหตุ
ขั้นตอน
ให)บริการ
ที่รับผิดชอบ
1) การตรวจสอบ ยื่นความประสงคFดัดแปลงอาคาร
1 วัน
กองชาง เทศบาล
เอกสาร
พรอมเอกสาร
เมืองแมฮองสอน
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ประเภท
ขั้นตอน
2) การพิจารณา
ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการบริการ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต
3) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนFที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
4) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
แบบแปลนและพิจารณาออกใบ
อนุญาต(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร (น.1)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงาน
หมายเหตุ
ให)บริการ
ที่รับผิดชอบ
2 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
7 วัน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

35 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล)ว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผู)ออก เอกสาร
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
1) บัตรประจําตัว
0
ประชาชน
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)

1

ชุด

(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร
(แบบข. 1)
2) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่
ไดรับอนุญาตหรือใบรับแจง
3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
หมายเหตุ
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
1
0
ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)
1
0
ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
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ที่

4)

5)

6)

7)
8)

9)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม
เทาตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของ
ที่ดินลงนามรับรองสําเนาทุกหนา
กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของที่ดิน
ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของ
ที่ดินใหกอสรางอาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือใบ
อนุญาตฯฉบับตออายุหรือ
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ(สวนขยาย) พรอมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบอํานาจตองมี
หนังสือมอบอํานาจติดอากร
แสตมปK 30บาท พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนสําเนาทะเบียน
บานหรือหนังสือเดิน ทางของผู
มอบและผูรับมอบอํานาจ
บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา
ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน(กรณีเจาของที่ดินเปDน
นิติบุคคล)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตาง
เจาของ(กรณีกอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออก
แบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปDนผู
ประกอบวิชาชีพสถาปLตยกรรมควบ
คุม (กรณีที่เปDนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปLตยกรรมควบคุม)
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปDนผูประ กอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม(กรณีที่เปDนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

0

1

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบและ
ควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

วิศวกรรมควบคุม)
10) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลนที่มีลายมือชื่อ
พรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณ
วุฒิที่อยูของสถาปนิกและวิศวกรผู
ออกแบบตามกฎกระทรวงฉบับที่
10 (พ.ศ.2528)
11) รายการคํานวณโครงสรางแผนปก
ระบุชื่อเจาของอาคารชื่ออาคาร
สถานที่กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของ
วิศวกรผูคํานวณพรอมลงนามทุก
แผน(กรณีอาคารสาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปDนสวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยูใน
บริเวณที่ตองมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรง สัน่ สะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับน้าํ หนักความตาน ทาน
ความคงทนของอาคารและพื้น ดินที่
รองรับอาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ.
2550 ตองแสดงรายละเอียดการ
คํานวณการออก แบบโครงสราง
12) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กาํ หนด
ในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2527
เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือคา fc’>
173.3 ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความมัน่ คงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาตลง
นาม
13) กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระ
ทรวง ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมี
ระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม
หรือคอนกรีตหุมเหล็กไมนอยกวาที่
กําหนดในกฎกระทรวงหรือมีเอกสาร

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ

รับรองอัตราการทนไฟจากสถาบันที่
เชื่อถือไดประกอบการขออนุญาต

14) หนังสือยินยอมเปDนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปDนผู
ประกอบวิชา ชีพสถาปLตยกรรม
ควบคุม(กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน)
15) หนังสือยินยอมเปDนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปDนผูประ
กอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(กรณี
อาคารที่ตองมีวิศวกรควบคุมงาน)
16) แบบแปลนและรายการคํานวณงาน
ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

(เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

-

1

0

ชุด

17) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออก แบบระบบปรับ
อากาศ

-

1

0

ชุด

18) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออก แบบระบบไฟฟVา

-

1

0

ชุด

19) หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพ

-

1

1

ชุด

20) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออก แบบระบบบําบัดน้ํา
เสียและการระบายน้ําทิ้ง

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร

วิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผูออก
แบบระบบปVองกันเพลิงไหม

6/6

ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน หนวย
ภาครัฐผู) เอกสาร เอกสาร นับ
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร

หมายเหตุ
ขนาดใหญพิเศษ)

21) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออก แบบระบบประปา

-

1

0

ชุด

22) หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออก แบบระบบลิฟตF

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)
(เอกสารที่ตองยื่น
เพิ่มเติมสําหรับ
กรณีเปDนอาคาร
สูงหรืออาคาร
ขนาดใหญพิเศษ)

16. คาธรรมเนียม
เปFนไปตามหลักเกณฑ=ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร ฉบับละ 10 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการร)องเรียน
ถาการบริการไมเปDนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร=ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ=
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย
เผยแพรโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตFแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณF จีนาคํา
สมบูรณF ใจเย็น

