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คูมอืสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

หนวยงานทีร่ับผิดชอบ:องคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสรุาษฎรธาน ี

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบรหิารสวนตาํบลทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสุราษฎรธาน ี

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ใหบรกิารในสวนภูมิภาคและสวนทองถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดยีว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอบัญญัตทิองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9. ขอมูลสถติ ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดอืน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมอืประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการองคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม 

อําเภอกาญจนดษิฐจังหวัดสุราษฎรธาน ี

0-7737-9769/ตดิตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบรกิารวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยดุที่ทางราชการกําหนด) ตัง้แต

เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิกีาร เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่โดยเจาพนกังานทองถิน่ตองตรวจ

พิจารณาและ ออกใบอนุญาตหรอืมีหนังสอืแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 

45วันนับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณมีีเหตุจําเปนที่เจาพนกังานทองถิน่ไมอาจออกใบอนุญาตหรอืยังไมอาจมีคําสัง่ไม

อนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกนิ 2คราวคราวละไมเกนิ 45วันแตตองมีหนังสอืแจงการ

ขยายเวลาและเหตจุําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนญุาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรอืตามที่ไดขยายเวลาไวนัน้

แลวแตกรณ ี

 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผดิชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงคดัดแปลง

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการ

ใชประโยชนที่ดนิตาม

กฎหมายวาดวยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

กอสรางจัดทําผังบรเิวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของเชน

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 
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ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผดิชอบ  

หมายเหต ุ

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดนิอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต   

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ที่จะ

ดําเนนิการขอ

อนุญาตดัดแปลง

อาคาร) 

ระยะเวลาดําเนนิการรวม 45 วัน 

 

14. งานบริการนีผ้านการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณบีุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสอืรับรอง

นติบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีติบิุคคล) 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเตมิ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

1) 

แบบคําขออนุญาต

กอสรางอาคาร  

(แบบข. 1) 

องคการบรหิาร

สวนตําบลทาทอง

ใหมอําเภอกาญ

จนดษิฐจงัหวัดสุ

ราษฎรธาน ี

1 0 ชุด - 

2) 

แผนผังบรเิวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน 

- 1 0 ชุด - 

3) 

รายการคํานวณ

(กรณทีี่เปนอาคาร

สาธารณะอาคาร

พิเศษหรอือาคารที่

กอสรางดวยวัตถุ

ถาวรและวัตถุทนไฟ

เปนสวนใหญ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช

ที่ดนิและประกอบ

กจิการในนคิม

อุตสาหกรรมหรอื

ใบอนุญาตฯฉบับตอ

อายุหรอืใบอนุญาต

ใหใชที่ดนิและ

ประกอบกจิการ 

(สวนขยาย) พรอม

เงื่อนไขและแผนผัง

ที่ดนิแนบทาย 

(กรณอีาคารอยูใน

นคิมอุตสาหกรรม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

5) 

กรณทีี่มีการมอบ

อํานาจตองมี

หนังสอืมอบอํานาจ

ตดิอากรแสตมป 

30 บาทพรอม

สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบยีนบาน

หรอืหนงัสอืเดนิทาง

ของผูมอบและผูรับ

มอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว

ประชาชนและ

สําเนาทะเบยีนบาน

ของผูมีอํานาจลง

นามแทนนติบิุคคล

ผูรับมอบอํานาจ

เจาของที่ดนิ (กรณี

เจาของที่ดนิเปนนติิ

บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

7) 

หนังสอืยนิยอมให

ชิดเขตที่ดนิตาง

เจาของ (กรณี

กอสรางอาคารชิด

เขตที่ดนิ) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูขออนุญาต) 

8) 

หนังสอืรับรองของ

สถาปนกิผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

ประกอบวชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณทีี่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภท

วชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม) 

9) 

หนังสอืรับรองของ

วศิวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนา

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม 

(กรณทีี่เปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูใน

ประเภทวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบรเิวณแบบ

แปลนรายการ

ประกอบแบบแปลน

ที่มีลายมือช่ือพรอม

กับเขียนช่ือตัว

บรรจงและคุณวุฒิที่

อยูของสถาปนกิ

และวศิวกร

ผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

11) 

รายการคํานวณ

โครงสรางแผนปก

ระบุช่ือเจาของ

อาคารช่ืออาคาร

สถานทีก่อสรางช่ือ

คุณวุฒิที่อยูของ

วศิวกรผูคํานวณ

พรอมลงนาม 

ทุกแผน  (กรณี

อาคารสาธารณะ

อาคารพิเศษอาคาร

ที่กอสรางดวยวัสดุ

ถาวรและทนไฟเปน

สวนใหญ) กรณี

อาคารบางประเภท

ที่ตัง้อยูในบรเิวณที่

ตองมีการคํานวณ

ใหอาคารสามารถ

รับแรงสั่นสะเทอืน

จากแผนดนิไหวได

ตามกฎกระทรวง

กําหนดการรับ

น้ําหนักความ

ตานทานความ

คงทนของอาคาร

และพื้นดนิที่รองรับ

อาคารในการ

ตานทานแรง 

สั่นสะเทอืนของ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

แผนดนิไหว พ.ศ. 

2550 ตองแสดง

รายละเอียดการ

คํานวณการ

ออกแบบโครงสราง 

12) 

กรณใีชหนวยแรง

เกนิกวาคาที่กําหนด

ในกฎกระทรวงฉบบั

ที่ 6 พ.ศ. 2527 

เชนใชคา fc > 65 

ksc. หรอืคา fc’> 

173.3 ksc. ใหแนบ

เอกสารแสดงผล

การทดสอบความ

ม่ันคงแข็งแรงของ

วัสดุที่รบัรองโดย

สถาบันทีเ่ช่ือถอืได

วศิวกรผูคํานวณ

และผูขออนุญาต  

ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

13) 

กรณอีาคารที ่    

เขาขายตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

48 พ.ศ. 2540 ตอง

มีระยะของคอนกรตี

ที่หุมเหลก็เสรมิหรอื

คอนกรตีหุมเหล็ก

ไมนอยกวาที่

กําหนดใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

กฎกระทรวงหรอืมี

เอกสารรับรอง

อัตราการทนไฟจาก

สถาบันทีเ่ช่ือถอืได

ประกอบการขอ

อนุญาต 

14) 

หนังสอืยนิยอมเปน

ผูควบคุมงานของ

สถาปนกิผูควบคุม

การกอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วชิาชีพ

สถาปตยกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมี

สถาปนกิควบคุม

งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 

15) 

หนังสอืยนิยอมเปน

ผูควบคุมงานของ

วศิวกรผูควบคุม

การกอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาต

เปนผูประกอบ

วชิาชีพวศิวกรรม

ควบคุม (กรณี

อาคารที่ตองมี

วศิวกรควบคุมงาน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน

ของผูออกแบบ

และควบคุมงาน) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

16) 

แบบแปลนและ

รายการคํานวณ

งานระบบของ

อาคารตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

17) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

ของวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

18) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

ของวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

ไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

19) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

และวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

ปองกันเพลงิไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

20) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

ของวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 
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ท่ี 
รายการเอกสาร

ย่ืนเพ่ิมเตมิ 

หนวยงาน

ภาครัฐผูออก

เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

บําบัดน้ําเสยีและ

การระบายน้ําทิ้ง 

21) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

ของวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

22) 

หนังสอืรับรองของผู

ประกอบวชิาชีพ

วศิวกรรมควบคุม

ของวศิวกร

ผูออกแบบระบบ

ลฟิต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น

เพ่ิมเตมิสําหรับ

กรณเีปนอาคาร

สูงหรอือาคาร

ขนาดใหญพิเศษ) 

 

16. คาธรรมเนยีม 

1) คาธรรมเนยีมใบอนุญาตดัดแปลง 

คาธรรมเนยีม10 บาท 

หมายเหตุ - 

2) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงไมเกนิ 2 ช้ันหรือสูงไมเกนิ 12 เมตรต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม0.5 บาท 

หมายเหตุ - 

3) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงไมเกนิ  2  ช้ันแตไมเกนิ  3  ช้ันต.ร.ม. ละ 

คาธรรมเนยีม2 บาท 

หมายเหตุ - 
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4) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงเกนิ 3 ช้ันหรือสูงไมเกนิ 15  เมตรต.ร.ม.  ละ 

คาธรรมเนยีม2 บาท 

หมายเหตุ - 

 

5) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารสูงเกนิ 3 ช้ันหรือสูงเกนิ 15  เมตรต.ร.ม.  ละ 

คาธรรมเนยีม4 บาท 

หมายเหตุ - 

 

6) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

อาคารประเภทตองมพ้ืีนรับน้ําหนักเกนิ 500 ก.ก./ต.ร.ม. ๆละ 

คาธรรมเนยีม0.5 บาท 

หมายเหตุ - 

7) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

ปายคดิตามพ้ืนท่ีของปายต.ร.ม.  ละ 

คาธรรมเนยีม4 บาท 

หมายเหตุ - 

8) คาธรรมเนยีมการตรวจแบบแปลนการกอสราง 

เข่ือน, ทางหรือทอระบายน้ําร้ัวหรือกําแพงคดิตามความยาวเมตรละ 

คาธรรมเนยีม1 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียนองคการบรหิารสวนตําบลทาทองใหม อําเภอกาญจนดษิฐ จงัหวัดสุราษฎรธาน ี      

0-7737-9769 www.thathongmai.go.th และ www.facebook/thathongmai 

หมายเหต-ุ 

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบรกิารประชาชนสํานกัปลดัสํานักนายกรฐัมนตร ี

หมายเหต(ุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111  

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสุติกทม. 10300) 
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมอืการกรอก  

1) แบบข1 อนุญาตกอสรางอาคาร 

- 

 

19. หมายเหต ุ

- 

 

วันท่ีพิมพ 23/07/2558 

สถานะ รออนุมัตข้ัินที ่2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบรหิารสวนตําบล       

ทาทองใหมอําเภอกาญจนดษิฐ

จังหวัดสุราษฎรธานี สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 


