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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย

1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45 วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10.ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
11.ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ : ที่ทําการองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะดําเนินการดัดแปลงอาคาร /ติดตอดวยตนเองณ

หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12.หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่น ตองตรวจพิจารณาและออก

ใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแตวันที่ไดรับคํา
ขอในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลาให
ขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกิน 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราว
ใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
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13.ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ

ที่ ประเภทขั้นตอน รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยื่นความประสงคดัดแปลง
อาคารพรอมเอกสาร

1 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

2)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

2 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

3)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่
เก่ียวของเชนประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศเขตปลอดภัยทาง
ทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

4)

การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1)

35 วัน เทศบาลตําบล
บาลออําเภอรา
มันจังหวัดยะลา

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใน
พ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน

14.งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
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15.รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)

2) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) แบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร (แบบข. 1)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

2)
ใบอนุญาตกอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรับอนุญาตหรือใบ
รับแจง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

3)

โฉนดที่ดินน.ส.3 หรือ
ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับ
ทุกหนาพรอมเจาของที่ดิน
ลงนามรับรองสําเนาทุก
หนากรณีผูขออนุญาต
ไมใชเจาของที่ดินตองมี
หนังสือยินยอมของ
เจาของที่ดินใหกอสราง
อาคารในที่ดิน

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

4)

ใบอนุญาตใหใชที่ดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับตออายุ
หรือใบอนุญาตใหใชที่ดิน
และประกอบกิจการ (สวน
ขยาย) พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบทาย
(กรณีอาคารอยูในนิคม
อุตสาหกรรม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

5) กรณีที่มีการมอบอํานาจ - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

ตองมีหนังสือมอบอํานาจ
ติดอากรแสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาทะเบียน
บานหรือหนังสือเดินทาง
ของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ

ของผูขออนุญาต)

6)

บัตรประจําตัวประชาชน
และสําเนาทะเบียนบาน
ของผูมีอํานาจลงนามแทน
นิติบุคคลผูรับมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติบุคคล)

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

7)

หนังสือยินยอมใหชิดเขต
ที่ดินตางเจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิดเขต
ที่ดิน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต)

8)

หนังสือรับรองของ
สถาปนิกผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

9)

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

10) แผนผังบริเวณแบบแปลน - 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

รายการประกอบแบบ
แปลนที่มีลายมือชื่อพรอม
กับเขียนชื่อตัวบรรจงและ
คุณวุฒิที่อยูของสถาปนิก
และวิศวกรผูออกแบบตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)

ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

11)

รายการคํานวณโครงสราง
แผนปกระบุชื่อเจาของ
อาคารชื่ออาคารสถานที่
กอสรางชื่อคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผูคํานวณพรอม
ลงนามทุกแผน
(กรณีอาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุถาวรและ
ทนไฟเปนสวนใหญ) กรณี
อาคารบางประเภทที่ตั้งอยู
ในบริเวณที่ตองมีการ
คํานวณใหอาคารสามารถ
รับแรงสั่นสะเทือนจาก
แผนดินไหวไดตาม
กฎกระทรวงกําหนดการ
รับน้ําหนักความตานทาน
ความคงทนของอาคาร
และพ้ืนดินที่รองรับอาคาร
ในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหวพ.ศ. 2550
ตองแสดงรายละเอียดการ
คํานวณการออกแบบ
โครงสราง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

12)
กรณีใชหนวยแรงเกินกวา
คาที่กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับที่ 6

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc
> 65 ksc. หรือคา fc’>
173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการ
ทดสอบความมั่นคง
แข็งแรงของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่เชื่อถือได
วิศวกรผูคํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม

13)

กรณีอาคารที่เขาขายตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 48
พ.ศ. 2540 ตองมีระยะ
ของคอนกรีตที่หุมเหล็ก
เสริมหรือคอนกรีตหุม
เหล็กไมนอยกวาที่กําหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
เอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันที่เชื่อถือ
ไดประกอบการขออนุญาต

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

14)

หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของสถาปนิกผู
ควบคุมการกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

15)

หนังสือยินยอมเปนผู
ควบคุมงานของวิศวกรผู
ควบคุมการกอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารที่ตอง
มีวิศวกรควบคุมงาน)

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน)

16) แบบแปลนและรายการ - 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น



7/8

ที่ รายการเอกสารยื่นเพ่ิมเติม
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

คํานวณงานระบบของ
อาคารตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)

เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

17)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับ
อากาศ

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

18)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

19)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกัน
เพลิงไหม

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

20)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ํา
เสียและการระบายน้ําทิ้ง

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

21)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)

22)

หนังสือรับรองของผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับ
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ)
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16.คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522

17.ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง

หมายเหตุ(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 (ตั้งอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามที่ 6)

2) ชองทางการรองเรียน : จังหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด)

3) ชองทางการรองเรียน : เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โทรศัพท 073-254188
4) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18.ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ติดตอขอรับแบบฟอรมไดที่เทศบาลตําบลบาลอ

19. หมายเหตุ

วันที่พิมพ 23/07/2558
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 โดยสํานักงาน ก.พ.ร.(OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา สถ.มท.
อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

http://www.dpt.go.th
www.1111.go.th

