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คู่มอืส ำหรับประชำชน :  กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำรตำมมำตรำ 21 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ :  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งซ้าย 

กระทรวง  :   กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนญุำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมคีวามส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบงัคับ/ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สดุ  0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สดุ  0  

10. ชื่ออ้ำงองิของคู่มอืประชำชน [ส าเนาคู่มอืประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

21/05/2558 15:21  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

   

1) 

สถำนทีใ่ห้บริกำร   องคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม จงัหวัด

นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764 ,0-7534-8717 โทรสาร  0-7534-8717  ต่อ 12 

ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร   เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร ์(ยกเวน้วันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)                  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มพีักเท่ียง) 

หมำยเหตุ   (การช าระค่าธรรมเนยีมปิดรับเวลา 15.30 น.) 

12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถำ้ม)ี ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 

ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่นโดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจ้งค าสั่งไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแตว่ันท่ีได้รับค า

ขอในกรณมีเีหตุจ าเป็นท่ีเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยังไม่อาจมคี าสั่งไมอ่นุญาตได้ภายในก าหนดเวลา

ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กนิ 2คราวคราวละไมเ่กิน 45วันแตต่อ้งมีหนังสอืแจ้งการขยายเวลาและเหตุจ าเป็นแต่ละ

คราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลาหรือตามท่ีได้ขยายเวลาไวน้ัน้แลว้แต่กรณ ี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอนกำร

บริกำร 

ระยะเวลำ

ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 

หน่วยงำนที่

รับผดิชอบ  

หมำยเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นความประสงค์ดัดแปลงอาคาร

พร้อมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะ

ด าเนนิการขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร) 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

 

2 วัน - (องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะ

ด าเนนิการขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร) 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการ

ตรวจสอบการใช้ประโยชนท่ี์ดนิ

ตามกฎหมายวา่ด้วยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างจัดท า

ผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเร่ือง

เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดนิฯ 

7 วัน - (องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพืน้ท่ีท่ีจะ

ด าเนนิการขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร) 

4) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและพิจารณา

ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจง้

ให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตดัดแปลง

อาคาร (น.1) 

35 วัน - (องคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่นในพื้นท่ีท่ีจะ

ด าเนนิการขออนุญาต

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 45 วัน 

 

14. งำนบริกำรนี้ผำ่นกำรด ำเนนิกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  

ยังไม่ผ่านการด าเนนิการลดขั้นตอน 

15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยันตัวตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่
รำยกำรเอกสำรยนืยัน

ตัวตน 

หน่วยงำนภำครฐั

ผูอ้อกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) บัตรประจ าตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณบุีคคลธรรมดา) 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณนีติบุิคคล) 
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15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

1) 
แบบค าขออนุญาตก่อสร้างอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเดิมท่ี

ได้รับอนุญาตหรือใบรับแจ้ง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดนิน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาด

เท่าตน้ฉบับทุกหน้าพร้อมเจ้าของ

ท่ีดนิลงนามรับรองส าเนาทุกหน้า

กรณผีู้ขออนุญาตไมใ่ชเ่จ้าของท่ีดิน

ตอ้งมีหนังสอืยินยอมของเจ้าของ

ท่ีดนิให้ก่อสร้างอาคารในท่ีดนิ 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบับตอ่อายุหรือ

ใบอนุญาตใหใ้ชท่ี้ดนิและประกอบ

กิจการ (ส่วนขยาย) พร้อมเงื่อนไข

และแผนผังท่ีดนิแนบท้าย (กรณี

อาคารอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

5) 

กรณท่ีีมีการมอบอ านาจต้องมี

หนังสือมอบอ านาจติดอากรแสตมป์ 

30 บาทพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนส าเนาทะเบียนบ้านหรือ

หนังสือเดินทางของผู้มอบและผูรั้บ

มอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนา

ทะเบียนบ้านของผู้มีอ านาจลงนาม

แทนนิติบุคคลผู้รับมอบอ านาจ

เจ้าของท่ีดนิ (กรณเีจ้าของท่ีดนิเป็น

นติบุิคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

7) 

หนังสือยนิยอมให้ชิดเขตท่ีดนิต่าง

เจ้าของ (กรณกี่อสร้างอาคารชิด

เขตท่ีดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก

ผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชพี

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

สถาปัตยกรรมควบคุม (กรณท่ีีเป็น

อาคารมีลักษณะขนาดอยู่ใน

ประเภทวชิาชีพสถาปัตยกรรม

ควบคุม) 

9) 

หนังสือรับรองของวศิวกร

ผู้ออกแบบพร้อมส าเนาใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวิชาชพีวศิวกรรม

ควบคุม (กรณท่ีีเป็นอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูใ่นประเภทวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนท่ีมีลายมอืช่ือ

พร้อมกับเขียนช่ือตัวบรรจงและ

คุณวุฒท่ีิอยูข่องสถาปนกิและ

วศิวกรผู้ออกแบบตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

11) 

รายการค านวณโครงสร้างแผ่นปก

ระบุช่ือเจ้าของอาคารชื่ออาคาร

สถานท่ีก่อสร้างช่ือคุณวุฒท่ีิอยูข่อง

วศิวกรผู้ค านวณพร้อมลงนามทุก

แผ่น          (กรณอีาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคารท่ีก่อสร้างดว้ย

วัสดุถาวรและทนไฟเป็นสว่นใหญ่) 

กรณอีาคารบางประเภทท่ีต้ังอยู่ใน

บริเวณท่ีต้องมกีารค านวณให้

อาคารสามารถรับแรงสั่นสะเทือน

จากแผ่นดินไหวได้ตามกฎกระทรวง

ก าหนดการรับน้ าหนักความ

ตา้นทานความคงทนของอาคารและ

พื้นดินท่ีรองรับอาคารในการ

ตา้นทานแรงสั่นสะเทือนของ

แผ่นดนิไหวพ.ศ. 2550 ตอ้งแสดง

รายละเอยีดการค านวณการ

ออกแบบโครงสร้าง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

12) 
กรณใีชห้นว่ยแรงเกินกวา่ค่าที่

ก าหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ



5/7 
 

ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

พ.ศ. 2527 เชน่ใชค้่า fc > 65 

ksc. หรือค่า fc’> 173.3 ksc. ให้

แนบเอกสารแสดงผลการทดสอบ

ความมั่นคงแข็งแรงของวัสดุท่ี

รับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถอืได้

วศิวกรผู้ค านวณและผู้ขออนุญาต

ลงนาม 

ควบคุมงาน) 

13) 

กรณอีาคารท่ีเข้าข่ายตาม

กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 

2540 ตอ้งมีระยะของคอนกรีตท่ี

หุ้มเหล็กเสริมหรือคอนกรีตหุ้ม

เหล็กไมน่อ้ยกว่าท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวงหรือมเีอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจากสถาบันท่ีเชื่อถอื

ได้ประกอบการขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของสถาปนกิผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชพีสถาปัตยกรรม

ควบคุม (กรณอีาคารท่ีต้องมี

สถาปนิกควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยนิยอมเป็นผู้ควบคุมงาน

ของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง

พร้อมส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชพีวศิวกรรมควบคุม 

(กรณอีาคารท่ีต้องมวีศิวกรควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสว่นของ

ผู้ออกแบบและ

ควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและรายการค านวณงาน

ระบบของอาคารตามกฎกระทรวง

ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

17) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่
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ที ่ รำยกำรเอกสำรยืน่เพิ่มเติม 

หน่วยงำน

ภำครัฐผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  

หมำยเหต ุ

พเิศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบไฟฟา้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมและ

วศิวกรผู้ออกแบบระบบป้องกัน

เพลงิไหม ้

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การระบายน้ าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผู้ประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมของวิศวกร

ผู้ออกแบบระบบลิฟต์ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีต้องยื่น

เพิ่มเตมิส าหรับกรณี

เป็นอาคารสูงหรือ

อาคารขนาดใหญ่

พเิศษ) 

 

16. ค่ำธรรมเนียม 

1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 

2522 

ค่ำธรรมเนียม0 บาท 

หมำยเหตุ - 
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 

1) ช่องทำงกำรร้องเรียน   ร้องเรียนดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย  109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซ้าย อ าเภอพระพรหม                               

จังหวัดนครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0-7534-8764,0-7534-8717 โทรสาร 0-7534-8717 ต่อ 12 

หมำยเหต ุ

1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.changsai.go.th) 

2. ทางโทรศัพท์ 0-7534-8764  , 0-7534-8717   

3. ทางไปรษณีย์ (ท่ีท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย 109  หมูท่ี่ 7 ต าบลช้างซา้ย 

     อ าเภอพระพรหม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000 

4. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตัง้อยู่  ณ หนา้ที่ท าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลช้างซ้าย) 

 

 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไมม่แีบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่อืการกรอก 

 

19. หมำยเหต ุ

- 

 

 

 

 

 


