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คูมือสําหรบัประชาชน  :  การขออนญุาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รับผิดชอบ  :  เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติว้ จังหวัดยโสธร 

กระทรวง  :  กระทรวงมหาดไทย 

 

1.  ชื่อกระบวนงาน  :  การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 

2.  หนวยงานเจาของกระบวนงาน  :  เทศบาลตําบลปาติว้ อําเภอปาติ้ว จังหวัดยโสธร 

3.  ประเภทของงานบริการ  :  กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4.  หมวดหมูของงานบริการ  :  อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5.  กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ  : 

 1)  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6.  ระดับผลกระทบ  :   บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7.  พื้นที่ใหบริการ  :  ทองถิ่น  

8.  กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45วัน 

9.  ขอมูลสถิต ิ

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  

 จํานวนคําขอที่มากทีสุ่ด  0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด  0  

10.  ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน  สําเนาคูมือประชาชน 19/07/2015 22:25 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 

21 เทศบาลตําบลปาติ้ว  

11.  ชองทางการใหบริการ  

1)  สถานที่ใหบริการ ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร/ติดตอดวยตนเอง ณ 

หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถงึวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 

หมายเหตุ – 

12.  หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี)  

ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาตผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบ อนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น

โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจง คําสั่งไมอนุญาต พรอมดวยเหตุผลให ผู

ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบ อนุญาต

หรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวๆ ละไมเกิน 45 วัน แตตองมี
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หนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลา

ไวนั้นแลวแตกรณ ี

13.  ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ  
หมายเหต ุ

1) การตรวจสอบ

เอกสาร 

 

ยื่นความประสงคดัดแปลง

อาคารพรอมเอกสาร 

 

1 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะ

ดําเนินการขออนญุาต

ดัดแปลงอาคาร) 

2) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 

 

2 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะ

ดําเนินการขออนญุาต

ดัดแปลงอาคาร) 

3) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนินการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย

วาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่กอสราง

จัดทําผงับริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 

7 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะ

ดําเนินการขออนญุาต

ดัดแปลงอาคาร) 

4) การพิจารณา 

 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต   

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 

(น.1) 

35 วัน - (องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นในพื้นทีท่ี่จะ

ดําเนินการขออนญุาต

ดัดแปลงอาคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม  45 วัน 

 



3/8 
 

14.  งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15.  รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  

หมาย

เหต ุ

1) บัตรประจําตัวประชาชน - 0 1 ฉบับ (กรณี

บุคคล

ธรรมดา) 

2) หนังสือรบัรองนิติบุคคล - 0 1 ชุด (กรณีนิติ

บุคคล) 

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรบัยื่นเพิม่เติม 

ที ่ รายการเอกสารยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐ

ผูออกเอกสาร 

จํานวน

เอกสาร 

ฉบับจริง 

จํานวน

เอกสาร 

สําเนา 

หนวยนับ

เอกสาร  

หมาย

เหต ุ

1) แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  

(แบบข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

2) ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับ

อนุญาตหรือใบรับแจง 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

3) โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือส.ค.1 ขนาดเทา

ตนฉบับทุกหนาพรอมเจาของที่ดินลง

นามรับรองสําเนาทุกหนากรณผีูขอ

อนุญาตไมใชเจาของที่ดินตองมีหนงัสือ

ยินยอมของเจาของที่ดินใหกอสราง

อาคารในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

4) ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ

กิจการในนิคมอุตสาหกรรมหรือ

ใบอนุญาตฯฉบบัตออายุหรือใบอนุญาต

ใหใชที่ดินและประกอบกจิการ (สวน

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 
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ขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผงัที่ดิน

แนบทาย (กรณีอาคารอยูในนิคม

อุตสาหกรรม) 

5) กรณีที่มกีารมอบอํานาจตองมีหนงัสือ

มอบอํานาจติดอากรแสตมป 30 บาท

พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

สําเนาทะเบียนบานหรือหนังสือเดินทาง

ของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

6) บัตรประจําตัวประชาชนและสําเนา

ทะเบียนบานของผูมีอํานาจลงนามแทน

นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน 

(กรณีเจาของที่ดินเปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

7) หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตาง

เจาของ (กรณีกอสรางอาคารชิดเขต

ที่ดิน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของผู

ขอ

อนุญาต) 

8) หนังสือรบัรองของสถาปนิกผูออกแบบ

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่

เปนอาคารมีลกัษณะขนาดอยูในประเภท

วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

9) หนังสือรบัรองของวิศวกรผูออกแบบ

พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปน

อาคารมีลกัษณะขนาดอยูในประเภท

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

10) แผนผังบรเิวณแบบแปลนรายการ

ประกอบแบบแปลนทีม่ีลายมอืชื่อพรอม

กับเขียนชื่อตัวบรรจงและคุณวุฒิที่อยู

ของสถาปนกิและวิศวกรผูออกแบบตาม

กฎกระทรวงฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

11) รายการคํานวณโครงสรางแผนปกระบุ - 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ
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ชือ่เจาของอาคารชื่ออาคารสถานที่

กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยูของวิศวกรผู

คํานวณพรอมลงนามทุกแผน          

(กรณีอาคารสาธารณะอาคารพิเศษ

อาคารที่กอสรางดวยวัสดุถาวรและทน

ไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบาง

ประเภทที่ตั้งอยูในบรเิวณที่ตองมีการ

คํานวณใหอาคารสามารถรับ

แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหวไดตาม

กฎกระทรวงกําหนดการรับน้ําหนักความ

ตานทานความคงทนของอาคารและ

พื้นดินที่รองรบัอาคารในการตานทาน

แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวพ.ศ. 

2550 ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณ

การออกแบบโครงสราง 

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

12) กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดใน

กฎกระทรวงฉบบัที่ 6 พ.ศ. 2527 เชนใช

คา fc > 65 ksc. หรือคา fc’> 173.3 

ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผลการ

ทดสอบความมั่นคงแข็งแรงของวัสดทุี่

รับรองโดยสถาบันทีเ่ชื่อถือไดวิศวกรผู

คํานวณและผูขออนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

13) กรณีอาคารทีเ่ขาขายตามกฎกระทรวง

ฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตองมรีะยะของ

คอนกรีตทีหุ่มเหล็กเสรมิหรือคอนกรีต

หุมเหลก็ไมนอยกวาทีก่ําหนดใน

กฎกระทรวงหรือมีเอกสารรบัรองอัตรา

การทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือได

ประกอบการขออนญุาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

14) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของ

สถาปนิกผูควบคุมการกอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมควบคมุ (กรณีอาคารที่

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ
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ตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) ควบคุม

งาน) 

15) หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของ

วิศวกรผูควบคุมการกอสรางพรอม

สําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กรณีอาคารที่ตองมี

วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารใน

สวนของ

ผูออกแบบ

และ

ควบคุม

งาน) 

16) แบบแปลนและรายการคํานวณงาน

ระบบของอาคารตามกฎกระทรวงฉบับที่ 

33 (พ.ศ. 2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

17) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ

ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

18) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ

ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ
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พิเศษ) 

19) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมและวิศวกรผูออกแบบ

ระบบปองกันเพลงิไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

20) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ

ระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

21) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ

ระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง

หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

22) หนังสือรบัรองของผูประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผูออกแบบ

ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่

ตองยื่น

เพิ่มเติม

สําหรับ

กรณีเปน

อาคารสูง
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หรือ

อาคาร

ขนาดใหญ

พิเศษ) 

16.  คาธรรมเนียม 

 1)  เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม  0 บาท 

หมายเหตุ - 

17.  ชองทางการรองเรียน 

1)  ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหต(ุ1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมลูขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6) 

2)  ชองทางการรองเรียนจังหวดัอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหต(ุผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจงัหวัด) 

18.  ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19.  หมายเหต ุ

- 

วันที่พิมพ 19/07/2558 

สถานะ คูมือประชาชนอยูระหวางการจัดทํา 

/ แกไข (User) 

จัดทําโดย เทศบาลตําบลปาติ้ว อําเภอปาติ้ว

จังหวัดยโสธร สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 


