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คู่มือสาหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ
ในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ /สังคม
7. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 45วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์: 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4
E-mail:obt.thammasala@hotmail.com Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผู้ใดจะดัดแปลงอาคารตองได้รับใบอนุญาตจากเจา
พนักงานท้องถิ่นโดยเจาพนักงานทองถิ่ นตองตรวจพิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคาสั่งไม่อนุญาตพรอมดวย
เหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วันนับแต่วันที่ได้รับคาขอในกรณีมีเหตุจาเป็นที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่อาจออก
ใบอนุญาตหรือยังไม่อาจมีคาสั่งไม่อนุญาตได้ภายในกาหนดเวลาให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45
วันแต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาและเหตุจาเป็นแต่ละคราวให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบก่อนสิ้นกาหนดเวลาหรือตามที่ได้
ขยายเวลาไว้นั้นแล้วแต่กรณี
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นความประสงค์ดัดแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

2 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

7 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร
(น.1)

35 วัน

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

1)

2)

3)

4)

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลธรรม
ศาลา อาเภอ
เมืองนครปฐม
จังหวัดนครปฐม

ระยะเวลาดาเนินการรวม 45 วัน

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะ
ดาเนินการขอ
อนุญาตดัดแปลง
อาคาร)
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14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล

ที่
1)

2)

3)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบคาขอ
1
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร (แบบข.
1)
ใบอนุญาต
1
ก่อสร้างอาคาร
เดิมที่ได้รับ
อนุญาตหรือใบรับ
แจ้ง
โฉนดที่ดินน.ส.3
0
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าต้นฉบับทุก
หน้าพร้อม
เจ้าของที่ดินลง
นามรับรองสาเนา
ทุกหน้ากรณีผู้ขอ
อนุญาตไม่ใช่
เจ้าของที่ดินต้อง
มีหนังสือยินยอม
ของเจ้าของที่ดิน
ให้ก่อสร้างอาคาร
ในที่ดิน

จานวนเอกสาร
สาเนา
1
1

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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ที่

4)

5)

6)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ใบอนุญาตให้ใช้
1
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบับ
ต่ออายุหรือ
ใบอนุญาตให้ใช้
ที่ดินและ
ประกอบกิจการ
(ส่วนขยาย)
พร้อมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ท้าย (กรณีอาคาร
อยู่ในนิคม
อุตสาหกรรม)
กรณีที่มีการมอบ
1
อานาจต้องมี
หนังสือมอบ
อานาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมสาเนาบัตร
ประจาตัว
ประชาชนสาเนา
ทะเบียนบ้านหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผู้มอบและ
ผู้รับมอบอานาจ
บัตรประจาตัว
0
ประชาชนและ
สาเนาทะเบียน
บ้านของผู้มี
อานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผู้รับมอบอานาจ
เจ้าของที่ดิน

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

1

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
(กรณีเจ้าของที่ดิน
เป็นนิติบุคคล)
หนังสือยินยอมให้
1
ชิดเขตที่ดินต่าง
7) เจ้าของ (กรณี
ก่อสร้างอาคารชิด
เขตที่ดิน)
หนังสือรับรอง
1
ของสถาปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
8)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม)
หนังสือรับรอง
1
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
9)
ควบคุม (กรณีที่
เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
แผนผังบริเวณ
1
10) แบบแปลน
รายการประกอบ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ขออนุญาต)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบแปลนที่มี
ลายมือชื่อพร้อม
กับเขียนชื่อตัว
บรรจงและ
คุณวุฒิที่อยู่ของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10
(พ.ศ.2528)
รายการคานวณ
1
โครงสร้างแผ่นปก
ระบุชื่อเจ้าของ
อาคารชื่ออาคาร
สถานที่ก่อสร้าง
ชื่อคุณวุฒิที่อยู่
ของวิศวกรผู้
คานวณพร้อมลง
นามทุกแผ่น
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
ก่อสร้างด้วยวัสดุ
11)
ถาวรและทนไฟ
เป็นส่วนใหญ่)
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ตั้งอยู่
ในบริเวณที่ต้องมี
การคานวณให้
อาคารสามารถรับ
แรงสั่นสะเทือน
จากแผ่นดินไหว
ได้ตาม
กฎกระทรวง
กาหนดการรับ
น้าหนักความ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
ต้านทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน
การต้านทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผ่นดินไหว
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดงรายละเอียด
การคานวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง
กรณีใช้หน่วยแรง
1
เกินกว่าค่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ. 2527
เช่นใช้ค่า fc >
65 ksc. หรือค่า
fc’> 173.3 ksc.
12) ให้แนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รับรองโดย
สถาบันที่เชื่อถือ
ได้วิศวกรผู้
คานวณและผู้ขอ
อนุญาตลงนาม
กรณีอาคารที่เข้า
1
ข่ายตาม
กฎกระทรวงฉบับ
13) ที่ 48 พ.ศ. 2540
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตที่หุ้ม
เหล็กเสริมหรือ
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ
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รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
คอนกรีตหุ้มเหล็ก
ไม่น้อยกว่าที่
กาหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เชื่อถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต
หนังสือยินยอม
1
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
14) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
สถาปนิกควบคุม
งาน)
หนังสือยินยอม
1
เป็นผู้ควบคุมงาน
ของวิศวกรผู้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
สาเนาใบอนุญาต
15) เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ต้องมี
วิศวกรควบคุม
งาน)
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

0

ชุด

(เอกสารในส่วน
ของผู้ออกแบบ
และควบคุมงาน)

หมายเหตุ
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ที่

16)

17)

18)

19)

20)

21)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
แบบแปลนและ
1
รายการคานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบับ
ที่ 33 (พ.ศ.
2535)
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบปรับอากาศ
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบไฟฟ้า
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบป้องกัน
เพลิงไหม้
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบบาบัดน้า
เสียและการ
ระบายน้าทิ้ง
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ

จานวนเอกสาร
สาเนา
0

หน่วยนับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

1

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ

211

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสาร
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบประปา
หนังสือรับรอง
1
ของผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
22)
ควบคุมของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
ระบบลิฟต์
ที่

จานวนเอกสาร
สาเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

0

ชุด

(เอกสารที่ต้องยื่น
เพิ่มเติมสาหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลธรรมศาลา อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
โทรศัพท์ : 0-3428-9739 โทรสาร : 0-3428-9739 ต่อ 4
E-mail:obt.thammasala@hotmail.com Facebook:http//www.facebook.com/SAOTMSL
หมายเหตุ2) ช่องทางการร้องเรียน ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ (เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

