
คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

 ๑. ช่ือกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 
๒. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา 

      ๓. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี 
                                         เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

๔. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

  1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

 ๘. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง  
         ขอบัญญัติทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร   
         พ.ศ. 2522  

   ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ  45 วัน  
 ๙. ขอมูลสถิติ 
   จํานวนเฉล่ียตอเดือน 0  
   จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
   จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
      ๑๐. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21  
            ณัฐชัย สําเนาคูมือประชาชน 23/07/2015 15:05  

๑๑. ชองทางการใหบริการ  
1) สถานท่ีใหบริการ ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง  

จังหวัดนครราชสีมา 30270 โทรศัพท/โทรสาร 044-963 035 (กองชาง)/ติดตอดวยตนเอง 
 ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) 
 ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 
หมายเหตุ - 

      ๑๒. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
             ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน โดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณา
และออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลา
ออกไปไดอีกไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผู
ขอรับใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 
 
 
 



๑๓. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นความประสงค
ดัดแปลงอาคาร พรอม
เอกสาร 
 

1 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนท่ีดินตาม
กฎหมายวาดวยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
แผนท่ีสังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
เชน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

(องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ดําเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร) 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ตรวจพิจารณาแบบ
แปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต   (อ.1) และ
แจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1) 
 

2 วัน องคการบริหารสวน
ตําบลกระเบื้องนอก 
อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา 

- 

 
ระยะเวลาดําเนินการรวม   7 วัน 



๑๔. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 

๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
 

ท่ี 
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 สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 
 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนุญาตกอสราง
อาคาร  (แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

2) 
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ี
ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 
ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรอง
สําเนา ทุกหนา  กรณีผูขอ
อนุญาตไมใชเจาของท่ีดินตองมี
หนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน           
ใหกอสรางอาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและ
ประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม หรือใบอนุญาตฯ 
ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตให
ใชท่ีดินและประกอบกิจการ 
(สวนขยาย) พรอมเง่ือนไขและ
แผนผังท่ีดินแนบทาย (กรณี
อาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมี
หนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป 30 บาท พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือหนังสือ
เดินทางของผูมอบและผูรับมอบ
อํานาจ 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานของผูมี
อํานาจลงนามแทนนิติบุคคล
ผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน 
(กรณีเจาของท่ีดินเปนนิติบุคคล) 
 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

7) 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดิน
ตางเจาของ (กรณีกอสราง
อาคารชิดเขตท่ีดิน) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูขออนุญาต) 

8) 

หนังสือรับรองของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม) 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบพรอมสําเนา
ใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเปนอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู
ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

10) 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน 
รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมี
ลายมือชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัว
บรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของ
สถาปนิก และวิศวกรผูออกแบบ 
ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

11) 

รายการคํานวณโครงสราง แผน
ปกระบุชื่อเจาของอาคาร ชื่อ
อาคาร สถานท่ีกอสราง ชื่อ 
คุณวุฒิ ท่ีอยู ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลงนามทุกแผน          
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคาร
พิเศษ อาคารท่ีกอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบางประเภทท่ีตั้งอยู
ในบริเวณท่ีตองมีการคํานวณให
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือนจากแผนดินไหว
ได ตามกฎกระทรวง 
กําหนดการรับน้ําหนัก ความ
ตานทาน ความคงทนของ
อาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการตานทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหว 
พ.ศ. 2550 ตองแสดง
รายละเอียดการคํานวณ การ
ออกแบบโครงสราง 
 
 
 
 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

12) 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 
ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 
ksc. ใหแนบเอกสารแสดงผล
การทดสอบความม่ันคงแข็งแรง
ของวัสดุท่ีรับรองโดยสถาบันท่ี 
เชื่อถือได วิศวกรผูคํานวณและผู
ขออนุญาต ลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

13) 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตองมีระยะของคอนกรีต
ท่ีหุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีต
หุมเหล็ก ไมนอยกวาท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง หรือมีเอกสาร
รับรองอัตราการทนไฟจาก
สถาบันท่ีเชื่อถือไดประกอบการ
ขออนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

14) 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม
งานของสถาปนิกผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพ 
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุม
งานของวิศวกรผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมี
วิศวกรควบคุมงาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวนของ
ผูออกแบบและ
ควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและรายการคํานวณ
งานระบบของอาคาร ตาม
กฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเตมิสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 



ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 
หนวยงาน

ภาครัฐผูออก
เอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวน
เอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

17) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบปรับ
อากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

18) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

19) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบระบบปองกัน
เพลิงไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

20) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบบําบัด
น้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

21) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบระบบประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 

22) 

หนังสือรับรองของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของ
วิศวกรผูออกแบบระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตองยื่น
เพ่ิมเติมสําหรับกรณี
เปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญ
พิเศษ) 
 

 
 
 
 



๑๖. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   

๑๗. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน ท่ีทําการ องคการบริหารสวนตําบลกระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 

 จังหวัดนครราชสีมา 30270  โทรศัพท/โทรสาร 044-300 746 
หมายเหตุ - 

2) ชองทางการรองเรียน จังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 
หมายเหตุ (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด) 

3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th 
 / ตู ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


๑๘. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

 
 



 
 
 
 



 

 



๑๙. หมายเหตุ 
 
 

วันท่ีพิมพ 04/08/2558 
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบล

กระเบื้องนอก อําเภอเมืองยาง 
จังหวัดนครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 
เผยแพรโดย - 

 
 

 
 
 
 
 
 


