
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หนวยงานที่ใหบริการ  : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 
 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจ

พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําส่ังไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบ

ภายใน 45 วัน นับแตวันท่ีไดรับคําขอ ในกรณีมีเหตุจําเปนท่ีเจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยัง

ไมอาจมีคําส่ังไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยายเวลาออกไปไดอีกไมเกิน 2 คราว  คราวละไมเกิน 45 

วัน  แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับใบอนุญาตทราบกอนส้ิน

กําหนดเวลา หรือตามท่ีไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี 

 
ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 
0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20 
โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. 
huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 45 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นความประสงคดัดแปลงอาคาร พรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 
 
 

2 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

4) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต   (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาต
ดัดแปลงอาคาร (น.1) 
(หมายเหตุ: -) 

35 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
2) 

 
หนังสือรับรองนิติบุคคล 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร  (แบบ ข. 1) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

4) 
 

ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมท่ีไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 
 
 
 

- 

5) 
 

โฉนดท่ีดิน น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของท่ีดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา  กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของท่ีดินตองมีหนังสือยินยอมของเจาของท่ีดิน   ใหกอสราง
อาคารในท่ีดิน 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

6) 
 

ใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชท่ีดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย)  พรอมเง่ือนไขและแผนผังท่ีดินแนบทาย  
(กรณีอาคารอยูในนิคมอุตสาหกรรม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

7) 
 

กรณีท่ีมีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากรแสตมป 
30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาทะเบียนบาน 
หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
8) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของท่ีดิน (กรณีเจาของท่ีดิน
เปนนิติบุคคล) 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 

- 

9) 
 

หนังสือยินยอมใหชิดเขตท่ีดินตางเจาของ (กรณีกอสรางอาคาร 
ชิดเขตท่ีดิน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูขออนุญาต) 
 
 
 
 

- 

10) 
 

หนังสือรับรองของสถาปนิกผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน                
ผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

11) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีท่ีเปนอาคารมีลักษณะ 
ขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

12) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ท่ีมีลายมือ
ช่ือพรอมกับเขียนช่ือตัวบรรจง และคุณวุฒิ ท่ีอยู ของสถาปนิก 
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2528) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

13) 
 

รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุช่ือเจาของอาคาร ช่ืออาคาร 
สถานท่ีกอสราง ช่ือ คุณวุฒิ ท่ีอยู ของวิศวกรผูคํานวณพรอมลง

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
นามทุกแผน (กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ อาคารท่ีกอสราง
ดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ) กรณีอาคารบางประเภทท่ี
ตั้งอยูในบริเวณท่ีตองมีการคํานวณใหอาคารสามารถรับ
แรงส่ันสะเทือนจากแผนดินไหวได ตามกฎกระทรวง กําหนดการรับ
น้ําหนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และพ้ืนดินท่ีรองรับ
อาคารในการตานทานแรงส่ันสะเทือนของแผนดินไหว พ.ศ. 2550 
ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณ การออกแบบโครงสราง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

14) 
 

กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฉบับท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 ksc. ใหแนบ
เอกสารแสดงผลการทดสอบความม่ันคงแข็งแรงของวัสดุท่ีรับรอง
โดยสถาบันท่ีเช่ือถือได วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาต ลงนาม 
 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

15) 
 

กรณีอาคารท่ีเขาขายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 48 พ.ศ. 2540 ตองมี
ระยะของคอนกรีตท่ีหุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไมนอย
กวาท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการทนไฟ
จากสถาบันท่ีเช่ือถือไดประกอบการขออนุญาต 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

16) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีอาคารท่ีตองมีสถาปนิกควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

- 

17) 
 

หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
(กรณีอาคารท่ีตองมีวิศวกรควบคุมงาน) 
ฉบับจริง 1 ชุด 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูออกแบบและควบคุมงาน) 

18) 
 

แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร  
ตามกฎกระทรวง  ฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

19) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 
 

- 

20) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

21) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

22) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําท้ิง 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

- 

23) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 

24) 
 

หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต 
ฉบับจริง1ชุด 
สําเนา0ชุด 
หมายเหตุ(เอกสารท่ีตองยื่นเพ่ิมเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพิเศษ) 
 
 
 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองชาง  เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20    

โทรสาร 0-7527-1332 หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอหวยยอด  จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -) 

3) 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) 

 

 

 



แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 45.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

 

 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


