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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ
45 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน สาเนาคู่มือประชาชน 17/07/2015 21:35
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ กองช่าง เทศบาลตาบลบางเสร่/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารตhองได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจ้งคาสั่งไม่อนุญาตพร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแต่วันที่
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ได้รับคาขอ ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายใน
กาหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราว คราวละไม่เกิน 45วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุ
จาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลา หรือตามที่ได้ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

หมายเหตุ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง
อาคาร พร้อมเอกสาร

1 วัน

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

-

(กองช่าง เทศบาล
ตาบลบางเสร่)

1)

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

35 วัน
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)
ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน
14. งานบริการนี้ ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จานวน
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบ ข.
1)
ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาต หรือใบ

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

3)

4)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
รับแจ้ง
โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้า พร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรอง
สาเนา ทุกหน้า
กรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้าง
อาคารในที่ดิน
ใบอนุญาตให้ใช้ ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบับต่ออายุ หรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไข
และแผนผังที่ดิน
แนบท้าย (กรณี

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

5)

6)

7)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารอยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ อานาจ ต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจ ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชน สาเนา
ทะเบียนบ้าน
หรือหนังสือ
เดินทางของผู้
มอบและผู้รับ
มอบอานาจ
บัตรประจาตัว
ประชาชน และ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน
(กรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นนิติ
บุคคล)
หนังสือยินยอม ให้ชิดเขตที่ดิน
ต่างเจ้าของ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

8)

9)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
(กรณีก่อสร้าง
อาคารชิดเขต
ที่ดิน)
หนังสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็น
ผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะ ขนาด
อยู่ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทวิชาชีพ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

วิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน ที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจง และ
10)
คุณวุฒิ ที่อยู่
ของสถาปนิก
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ โครงสร้าง แผ่น
ปกระบุชื่อ
เจ้าของอาคาร
ชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
11) ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะ
อาคารพิเศษ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
อาคารที่ก่อสร้าง
ด้วยวัสดุถาวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี
อาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น้าหนัก ความ
ต้านทาน ความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทานแรง
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
รายละเอียดการ
คานวณ การ
ออกแบบ
โครงสร้าง

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
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ที่

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

กรณีใช้หน่วยแรง เกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือ ค่า
fc’ > 173.3 ksc.
ให้แนบเอกสาร
12)
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรง
ของวัสดุที่รับรอง
โดยสถาบันที่
เชื่อถือได้ วิศวกร
ผู้คานวณและผู้
ขออนุญาต ลง
นาม
กรณีอาคารที่เข้า ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
13) คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริม หรือ
คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า
ที่กาหนดใน
กฎกระทรวง หรือ

1

1

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนา
14) ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
15)
สาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารที่

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

1

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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ที่

16)

17)

18)

19)

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ต้องมีวิศวกร
ควบคุมงาน)
แบบแปลนและ
รายการคานวณ
งานระบบของ
อาคาร ตาม
กฎกระทรวง
ฉบับที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

-

1

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)
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ที่

จานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

ป้องกันเพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
20)
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บาบัดน้าเสียและ
การระบายน้าทิ้ง
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
21) ควบคุมของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปา
หนังสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22) ควบคุม ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์

จานวนเอกสาร หน่วยนับ
สาเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม 10 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
2) ช่องทางการร้องเรียน จังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่องทางการร้องเรียน www.bangsaray.go.th
หมายเหตุ 18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
1)
แบบฟอร์มการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
(แบบ ข.1)

19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ

20/07/2558
คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการ
จัดทา / แก้ไข (User)
จัดทาโดย
เทศบาลตาบลบางเสร่ อาเภอสัต
หีบ จังหวัดชลบุรี สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพร่โดย -
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