
คูม่อืสาํหรบัประชาชน : การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด อําเภอชมุแพ จังหวัดขอนแกน่ กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่คําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผ�ูใดจะดัดแปลงอาคารต�องได�รับใบอนุญาตจากเจ�าพนักงานท�องถิน่ โดยเจา้พนักงานทอ้งถิน่ตอ้งตรวจพจิารณาและ
ออกใบอนุญาตหรอืมหีนังสอืแจง้คําสัง่ไม่อนุญาตพรอ้มดว้ยเหตผุลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั นับแตว่นัทีไ่ดรั้บคํา
ขอ ในกรณีมเีหตจํุาเป็นทีเ่จา้พนักงานทอ้งถิน่ไมอ่าจออกใบอนุญาตหรอืยังไม่อาจมคํีาสัง่ไม่อนุญาตไดภ้ายในกําหนดเวลา ให ้
ขยายเวลาออกไปไดอ้กีไมเ่กนิ 2คราว คราวละไมเ่กนิ 45วนั แตต่อ้งมหีนังสอืแจง้การขยายเวลาและเหตจํุาเป็นแตล่ะคราวใหผู้ ้
ขอรับใบอนุญาตทราบกอ่นสิน้กําหนดเวลา หรอืตามทีไ่ดข้ยายเวลาไวนั้น้แลว้แตก่รณี 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานทีใ่หบ้รกิาร  
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด  310 ม.10 ต.วงัหนิลาด อ.
ชมุแพ จ.ขอนแกน่ 40130 
โทรศพัท:์ 0-434-6220-5 
โทรสาร: 0-434-6220-5 
เว็บไซต:์ www.wunghinlad.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ 
หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ (เปิดใหบ้รกิารทกุวนัจันทรถ์งึวนัศกุร ์ยกเวน้วนัหยดุที่
ทางราชการกําหนด))  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร  เปิดใหบ้รกิารวนั จันทร ์ถงึ วนั
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:00 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 
ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 45 วนั 
 

ลําดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ความประสงคด์ดัแปลงอาคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (สว่นโยธา องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด))  

1 วนั - 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (สว่นโยธา องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด))  

2 วนั - 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดําเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรทีด่นิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (สว่นโยธา องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด))  

7 วนั - 
 

4) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1) 
(หมายเหต:ุ (สว่นโยธา องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด))  

35 วนั - 
 

 
รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 

- 



ลําดบั ชือ่เอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอ่สรา้งอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอ่สรา้งอาคารเดมิทีไ่ดร้บัอนุญาต หรอืใบรบัแจง้ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

5) 
 

โฉนดทีด่นิ น.ส.3 หรอื ส.ค.1 ขนาดเทา่ตน้ฉบบัทุกหนา้ พรอ้ม
เจา้ของทีด่นิลงนามรบัรองสําเนา ทกุหนา้  กรณีผูข้ออนุญาตไมใ่ช่
เจา้ของทีด่นิตอ้งมหีนงัสอืยนิยอมของเจา้ของทีด่นิ  ใหก้อ่สรา้ง
อาคารในทีด่นิ 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบกจิการในนคิมอุตสาหกรรม หรอื
ใบอนุญาตฯ ฉบบัตอ่อาย ุหรอืใบอนุญาตใหใ้ชท้ีด่นิและประกอบ
กจิการ (สว่นขยาย) พรอ้มเงือ่นไขและแผนผงัทีด่นิแนบทา้ย 
(กรณีอาคารอยูใ่นนคิมอุตสาหกรรม) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีทีม่กีารมอบอํานาจ ตอ้งมหีนงัสอืมอบอํานาจ ตดิอากร
แสตมป์ 30 บาท พรอ้มสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนา
ทะเบยีนบา้น หรอืหนงัสอืเดนิทางของผูม้อบและผูร้บัมอบอํานาจ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

8) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบยีนบา้นของผูม้อํีานาจลง
นามแทนนติบิุคคลผูร้บัมอบอํานาจเจา้ของทีด่นิ (กรณีเจา้ของ
ทีด่นิเป็นนติบิุคคล) 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูข้ออนุญาต) 

- 

9) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม่ลีายมอื
ชือ่พรอ้มกบัเขยีนชือ่ตวับรรจง และคุณวฒุ ิทีอ่ยู ่ของสถาปนกิ 
และวศิวกรผูอ้อกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบบัที ่10 (พ.ศ.2528) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ(เอกสารในสว่นของผูอ้อกแบบและควบคมุงาน) 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 
1) คา่ธรรมเนยีมการออกใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 10 บาท 

(หมายเหต:ุ -)  
 คา่ธรรมเนยีม 10 บาท 
  
 

 



ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลวงัหนิลาด 

(หมายเหต:ุ (โทรศพัท:์ 043-462205 
โทรสาร: 043-462205 
เว็บไซต:์ www.wunghinlad.go.th))  

2) ศนูยบ์รกิารประชาชน สาํนักปลัดสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300))  

 
แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชือ่แบบฟอรม์ 
1) การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

(หมายเหต:ุ -)  
 
หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชือ่กระบวนงาน: $ProcedureName  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: $ProcedureOrgName 

ประเภทของงานบรกิาร: $ProcedureType 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: $ProcedureCategory 
กฎหมายทีใ่หอํ้านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: $ProcedureImpactTypeName 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร: $SupportOrg 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีกํ่าหนดระยะเวลา: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญัตทิอ้งถิน่ 
และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระยะเวลาทีกํ่าหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 45.0 
 
ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จํานวนคําขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 
 
ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
 
 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที ่


