คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21
หนวยงานที่ใหบริการ :เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลากระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข (ถามี) ในการยืน
่ คําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรบ
ั ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น โดยเจาพนักงานทองถิ่นตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมีหนังสือแจงคําสั่งไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรับใบอนุญาตทราบภายใน 45วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอ
ในกรณีมีเหตุจําเปนที่เจาพนักงานทองถิ่นไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนดเวลา ใหขยาย
เวลาออกไปไดอก
ี ไมเกิน 2คราว คราวละไมเกิน 45วัน แตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแตละคราวใหผูขอรับ
ใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลา หรือตามที่ไดขยายเวลาไวนั้นแลวแตกรณี
ชองทางการใหบริการ

สถานที่ใ หบ ริก าร
(หมายเหตุ: -)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา
โทรศัพท/โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388 ตอ 13
- เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน

ระยะเวลาเปด ใหบ ริก าร เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วัน
ศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด ) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง)

ขัน
้ ตอน ระยะเวลา และสวนงานทีร
่ บ
ั ผิดชอบ
ระยะเวลาในการดําเนินการรวม :45 วัน
ลําดับ
1)

2)

3)

4)

ขั้นตอน
การตรวจสอบเอกสาร
ยืน
่ ความประสงคดด
ั แปลงอาคาร พรอมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชนที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานทีก
่ อ
 สรางจัดทํา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ เชน
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ))
การพิจารณา
เจาพนักงานทองถิน
่ ตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผข
ู อมารับใบอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (น.1)
(หมายเหตุ: (องคกรปกครองสวนทองถิ่น ในพื้นที่ที่จะ
ดําเนินการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ))

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลําดับ
ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
1)
บัตรประจําตัวประชาชน
ฉบับจริง0ฉบับ

ระยะเวลา
1 วัน

สวนที่รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

2 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

7 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

35 วัน

เทศบาลตําบลโคกมวง
อําเภอคลองหอยโขง
จังหวัดสงขลา

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

ลําดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
สําเนา1ฉบับ
หมายเหตุ(กรณีบค
ุ คลธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล)
แบบคําขออนุญาตกอสรางอาคาร (แบบ ข. 1)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
ใบอนุญาตกอสรางอาคารเดิมที่ไดรับอนุญาต หรือใบรับแจง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
โฉนดทีด
่ น
ิ น.ส.3 หรือ ส.ค.1 ขนาดเทาตนฉบับทุกหนา พรอม
เจาของที่ดินลงนามรับรองสําเนา ทุกหนา กรณีผูขออนุญาตไมใช
เจาของทีด
่ น
ิ ตองมีหนังสือยินยอมของเจาของทีด
่ น
ิ
ให
กอสรางอาคารในทีด
่ น
ิ
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
ใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม หรือ
ใบอนุญาตฯ ฉบับตออายุ หรือใบอนุญาตใหใชที่ดินและประกอบ
กิจการ (สวนขยาย) พรอมเงื่อนไขและแผนผังที่ดินแนบทาย
(กรณีอาคารอยูใ นนิคมอุตสาหกรรม)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
กรณีที่มีการมอบอํานาจ ตองมีหนังสือมอบอํานาจ ติดอากร
แสตมป 30 บาท พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบาน หรือหนังสือเดินทางของผูมอบและผูรับมอบอํานาจ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลผูรับมอบอํานาจเจาของที่ดิน (กรณีเจาของ
ที่ดินเปนนิติบุคคล)
ฉบับจริง0ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
หนังสือยินยอมใหชิดเขตที่ดินตางเจาของ (กรณีกอ
 สรางอาคาร
ชิดเขตที่ดิน )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูข
 ออนุญาต)
หนังสือรับรองของสถาปนิกผูอ
 อกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน
ผูป
 ระกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมี
ลักษณะ ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที่เปนอาคารมีลักษณะ
ขนาดอยูใ นประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม )
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ทีม
่ ล
ี ายมือ
ชื่อพรอมกับเขียนชื่อตัวบรรจง และคุณวุฒิ ที่อยู ของสถาปนิก
และวิศวกรผูออกแบบ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 10 (พ.ศ.2528)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
รายการคํานวณโครงสราง แผนปกระบุชอ
่ื เจาของอาคาร ชือ
่
อาคาร สถานที่กอสราง ชื่อ คุณวุฒิ ที่อยู ของวิศวกรผูคํานวณ
พรอมลงนามทุกแผน
(กรณีอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ
อาคารทีก
่ อ
 สรางดวยวัสดุถาวรและทนไฟเปนสวนใหญ ) กรณี
อาคารบางประเภททีต
่ ง
้ั อยูใ นบริเวณทีต
่ อ
 งมีการคํานวณใหอาคาร
สามารถรับแรงสัน
่ สะเทือนจากแผนดินไหวได ตามกฎกระทรวง
กําหนดการรับน้า
ํ หนัก ความตานทาน ความคงทนของอาคาร และ
พื้นดินที่รองรับอาคารในการตานทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผนดินไหว พ.ศ. 2550 ตองแสดงรายละเอียดการคํานวณ การ
ออกแบบโครงสราง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
กรณีใชหนวยแรงเกินกวาคาที่กําหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 6
พ.ศ. 2527 เชนใชคา fc > 65 ksc. หรือ คา fc’ > 173.3 ksc.
ใหแนบเอกสารแสดงผลการทดสอบความมัน
่ คงแข็งแรงของวัสดุท่ี
รับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได วิศวกรผูคํานวณและผูขออนุญาต
ลงนาม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
กรณีอาคารที่เขาขายตามกฎกระทรวงฉบับที่ 48 พ.ศ. 2540 ตอง
มีระยะของคอนกรีตที่หุมเหล็กเสริม หรือ คอนกรีตหุมเหล็ก ไม
นอยกวาทีก
่ า
ํ หนดในกฎกระทรวง หรือมีเอกสารรับรองอัตราการ
ทนไฟจากสถาบันทีเ่ ชือ
่ ถือไดประกอบการขออนุญาต
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของสถาปนิกผูควบคุมการ
กอสรางพรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมควบคุม (กรณีอาคารทีต
่ อ
 งมีสถาปนิกควบคุมงาน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
หนังสือยินยอมเปนผูควบคุมงานของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูป
 ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีอาคารทีต
่ อ
 งมีวศ
ิ วกรควบคุมงาน)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารในสวนของผูอ
 อกแบบและควบคุมงาน )
แบบแปลนและรายการคํานวณงานระบบของอาคาร ตาม

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

-

ลําดับ

19)

20)

21)

22)

23)

24)

ชือ
่ เอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพิม
่ เติม (ถามี)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535)
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบปรับอากาศ
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบไฟฟา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูป
 ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและวิศวกร
ผูออกแบบระบบปองกันเพลิงไหม
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา1ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียและการระบายน้ําทิ้ง
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกร
ผูออกแบบระบบประปา
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)
หนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ของวิศวกร
ผูออกแบบระบบลิฟต
ฉบับจริง1ชุด
สําเนา0ชุด
หมายเหตุ(เอกสารที่ตองยื่นเพิ่มเติมสําหรับกรณีเปนอาคารสูง หรือ
อาคารขนาดใหญพเิ ศษ)

คาธรรมเนียม
ลําดับ
รายละเอียดคาธรรมเนียม
1)
เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบัญญัตค
ิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)

หนวยงานภาครัฐผูอ
 อกเอกสาร

-

-

-

-

-

-

คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ)
คาธรรมเนียม 0 บาท

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ
ลําดับ
ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
1)
เทศบาลตําบลโคกมวง อําเภอคลองหอยโขง จังหวัดสงขลา โทรศัพท /โทรสาร : 0 7447 3302, 0 7447 3388

ลําดับ
2)
3)

ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ
ตอ 17 - เว็บไซต http://www.khoakmuang.go.th
(หมายเหตุ: -)
จังหวัดอื่นๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด
(หมายเหตุ: (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัด ทุกจังหวัด ))
ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม . 10300))

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก
ลําดับ

ชื่อแบบฟอรม

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

หมายเหตุ
-

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่
ชื่อกระบวนงาน:(ใสชื่อกระบวนงาน)
หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน :(ชื่อหนวยงานผูรับผิดชอบ ในสวนของกระบวนงาน) ( Division, Department, Ministry)
ประเภทของงานบริการ :(ใสชื่อประเภทงานบริการ)
หมวดหมูข
 องงานบริการ: (ใสชื่อประเภทงานบริการ)
กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :(ใสชื่อก.ม.ที่ใหอํานาจการอนุญาต)
ระดับผลกระทบ:(ใสระดับผลกระทบ)
พื้นที่ใหบริการ:(ใสพื้นที่ใหบริการ)
กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา :(ใสกฎหมายที่กําหนดระยะเวลา)
ระยะเวลาทีก
่ า
ํ หนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : (ใสระยะเวลาตามทีก
่ ฎหมายกําหนด)
ขอมูลสถิติของกระบวนงาน :
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน
จํานวนคําขอที่มากที่สุด
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด
ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน:
เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพรคูมือ: -

