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คู่มอืส าหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ:ส านกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 
 
1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกีย่วข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  
7. พืน้ที่ให้บริการ: ทอ้งถ่ิน  
8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ  านาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 45วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลีย่ต่อเดือน 0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด 0  
10. ช่ืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามมาตรา 21 21/05/2558 15:21  
11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานที่ให้บริการ ส านักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขท่ี 410 ถ.พิชิตบ ารุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 
โทร.0-7351-1048 ต่อ 401-402/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 08:30 
- 16:30 น. 
หมายเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงื่อนไข(ถ้าม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
ผูใดจะดดัแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนกังานทองถ่ินโดยเจา้พนกังานทอ้งถ่ินตอ้งตรวจ
พิจารณาและออกใบอนุญาตหรือมีหนงัสือแจง้ค  าสัง่ไม่อนุญาตพร้อมดว้ยเหตุผลใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วนั
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นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าขอในกรณีมีเหตุจ  าเป็นท่ีเจา้พนกังานทอ้งถ่ินไม่อาจออกใบอนุญาตหรือยงัไม่อาจมีค าสัง่ไม่อนุญาตได้
ภายในก าหนดเวลาใหข้ยายเวลาออกไปไดอี้กไม่เกิน 2คราวคราวละไม่เกิน 45วนัแต่ตอ้งมีหนงัสือแจง้การขยายเวลาและ
เหตุจ  าเป็นแต่ละคราวใหผู้ข้อรับใบอนุญาตทราบก่อนส้ินก าหนดเวลาหรือตามท่ีไดข้ยายเวลาไวน้ั้นแลว้แต่กรณี 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืน่ความประสงคด์ดัแปลง
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอยีดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 
 

4) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตดดัแปลงอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พ้ืนท่ีท่ีจะ
ด าเนินการขอ
อนุญาตดดัแปลง
อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 45 วนั 
 

14. งานบริการนีผ่้านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยืน่ค าขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรอง
นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอืน่ ๆ ส าหรับยืน่เพิม่เตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบค าขอ
อนุญาตก่อสร้าง
อาคาร  (แบบข. 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

2) 

ใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคาร
เดิมท่ีไดรั้บ
อนุญาตหรือใบ
รับแจง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

3) 

โฉนดท่ีดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เท่าตน้ฉบบัทุก
หนา้พร้อม
เจา้ของท่ีดินลง
นามรับรอง
ส าเนาทุกหนา้
กรณีผูข้ออนุญาต
ไม่ใช่เจา้ของ
ท่ีดินตอ้งมี
หนงัสือยนิยอม
ของเจา้ของท่ีดิน
ใหก่้อสร้าง
อาคารในท่ีดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ
ในนิคม
อุตสาหกรรม
หรือใบอนุญาตฯ
ฉบบัต่ออายหุรือ
ใบอนุญาตใหใ้ช้
ท่ีดินและ
ประกอบกิจการ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 



5/13 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

(ส่วนขยาย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดิน
แนบทา้ย (กรณี
อาคารอยูใ่นนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีท่ีมีการมอบ
อ านาจตอ้งมี
หนงัสือมอบ
อ านาจติดอากร
แสตมป์ 30 บาท
พร้อมส าเนาบตัร
ประจ าตวั
ประชาชนส าเนา
ทะเบียนบา้นหรือ
หนงัสือเดินทาง
ของผูม้อบและ
ผูรั้บมอบอ านาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

6) 

บตัรประจ าตวั
ประชาชนและ
ส าเนาทะเบียน
บา้นของผูม้ี
อ  านาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรั้บมอบอ านาจ
เจา้ของท่ีดิน 
(กรณีเจา้ของ
ท่ีดินเป็นนิติ
บุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูข้ออนุญาต) 

7) หนงัสือยนิยอม - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ใหชิ้ดเขตท่ีดิน
ต่างเจา้ของ (กรณี
ก่อสร้างอาคาร
ชิดเขตท่ีดิน) 

ของผูข้ออนุญาต) 

8) 

หนงัสือรับรอง
ของสถาปนิก
ผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้อกแบบพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีท่ี
เป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยู่
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

10) 

แผนผงับริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนท่ีมี
ลายมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจงและ
คุณวุฒิท่ีอยูข่อง
สถาปนิกและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบตาม
กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

11) 

รายการค านวณ
โครงสร้างแผน่
ปกระบุช่ือ
เจา้ของอาคารช่ือ
อาคารสถานท่ี
ก่อสร้างช่ือ
คุณวุฒิท่ีอยูข่อง
วิศวกรผูค้  านวณ
พร้อมลงนามทุก
แผน่          (กรณี
อาคารสาธารณะ
อาคารพิเศษ
อาคารท่ีก่อสร้าง
ดว้ยวสัดุถาวร
และทนไฟเป็น
ส่วนใหญ่) กรณี

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคารบาง
ประเภทท่ีตั้งอยู่
ในบริเวณท่ีตอ้งมี
การค านวณให้
อาคารสามารถ
รับ
แรงสัน่สะเทือน
จากแผน่ดินไหว
ไดต้าม
กฎกระทรวง
ก าหนดการรับ
น ้ าหนกัความ
ตา้นทานความ
คงทนของอาคาร
และพ้ืนดินท่ี
รองรับอาคารใน
การตา้นทาน
แรงสัน่สะเทือน
ของแผน่ดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอ้ง
แสดงรายละเอียด
การค านวณการ
ออกแบบ
โครงสร้าง 

12) 

กรณีใชห้น่วย
แรงเกินกว่าค่าท่ี
ก  าหนดใน
กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 6 พ.ศ. 
2527 เช่นใชค่้า fc 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

> 65 ksc. หรือค่า 
fc’> 173.3 ksc. 
ใหแ้นบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดุท่ีรับรอง
โดยสถาบนัท่ี
เช่ือถือไดว้ิศวกร
ผูค้  านวณและผู ้
ขออนุญาตลง
นาม 

13) 

กรณีอาคารท่ีเขา้
ข่ายตาม
กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 48 พ.ศ. 
2540 ตอ้งมีระยะ
ของคอนกรีตท่ี
หุม้เหลก็เสริม
หรือคอนกรีตหุม้
เหลก็ไม่นอ้ยกว่า
ท่ีก  าหนดใน
กฎกระทรวงหรือ
มีเอกสารรับรอง
อตัราการทนไฟ
จากสถาบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบการขอ
อนุญาต 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

14) หนงัสือยนิยอม - 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

เป็นผูค้วบคุมงาน
ของสถาปนิกผู ้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพ
สถาปัตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตอ้งมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) 

หนงัสือยนิยอม
เป็นผูค้วบคุมงาน
ของวิศวกรผู ้
ควบคุมการ
ก่อสร้างพร้อม
ส าเนาใบอนุญาต
เป็นผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารท่ีตอ้งมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในส่วน
ของผูอ้อกแบบ
และควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการค านวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

2535) 

17) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

18) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ไฟฟ้า 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

19) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม ้

- 1 1 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

20) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
บ าบดัน ้ าเสียและ
การระบายน ้ าท้ิง 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 
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ที่ รายการเอกสาร
ยืน่เพิม่เตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

21) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ประปา 

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

22) 

หนงัสือรับรอง
ของผูป้ระกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกร
ผูอ้อกแบบระบบ
ลิฟต ์

- 1 0 ชุด (เอกสารท่ีตอ้งยืน่
เพ่ิมเติมส าหรับ
กรณีเป็นอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญ่พิเศษ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ ส านกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางท่ียืน่ค  าขอ) โทร.0-7351-1048 
ต่อ 401-402 
หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  
หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 
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หมายเหตุ- 
 
18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วนัที่พมิพ์ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จดัท าโดย อภิชาติ. วงษา 
อนุมตัโิดย สินิทธ์ิบุญสิทธ์ิ 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


