
คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
หนวยงานที่รบัผิดชอบ:เทศบาลเมอืงปรกฟา 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:เทศบาลเมืองปรกฟา 
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่ใหบรกิารในสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบรกิารที่เบ็ดเสรจ็ในหนวยเดียว)  
4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  
7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบญัญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 45 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0  
 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  
 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการทีท่ําการเทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง /ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)  
ต้ังแตเวลา 08:30 - 16:00 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
 ผูใดจะดัดแปลงอาคารตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินโดยเจาพนักงานทองถ่ินตองตรวจพิจารณาและออก
ใบอนุญาตหรือมหีนังสือแจงคําสัง่ไมอนุญาตพรอมดวยเหตุผลใหผูขอรบัใบอนุญาตทราบภายใน 45 วันนับแตวันที่ไดรับ            
คําขอในกรณีมีเหตุจําเปนทีเ่จาพนักงานทองถ่ินไมอาจออกใบอนุญาตหรือยังไมอาจมีคําสั่งไมอนุญาตไดภายในกําหนด            
เวลาใหขยายเวลาออกไปไดอกีไมเกิน 2 คราวคราวละไมเกนิ 45 วันแตตองมีหนังสือแจงการขยายเวลาและเหตุจําเปนแต             
ละคราวใหผูขอรบัใบอนุญาตทราบกอนสิ้นกําหนดเวลาหรอืตามที่ไดขยายเวลาไวน้ันแลวแตกรณี 
 
 
 
 



13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 
การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนความประสงคดัดแปลง
อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

2 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ิน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตามกฎหมาย
วาดวยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สงัเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของเชนประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

4) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต   
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตดัดแปลงอาคาร 
(น.1) 
 

35 วัน เทศบาลเมืองปรกฟา - 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 45 วัน 
 
 

14. งานบริการน้ีผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 
 
 
 



15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว
ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรบัรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ
อนุญาตกอสราง
อาคาร  (แบบข. 
1) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

2) 

ใบอนุญาต
กอสรางอาคาร
เดิมที่ไดรบั
อนุญาตหรือใบรับ
แจง 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

3) 

โฉนดที่ดินน.ส.3 
หรือส.ค.1 ขนาด
เทาตนฉบบัทุก
หนาพรอม
เจาของที่ดินลง
นามรับรองสําเนา
ทุกหนากรณีผูขอ
อนุญาตไมใช
เจาของที่ดินตอง
มีหนังสือยินยอม
ของเจาของที่ดิน
ใหกอสรางอาคาร
ในที่ดิน 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

4) 

ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกจิการ
ในนิคม

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

อุตสาหกรรมหรือ
ใบอนุญาตฯฉบบั
ตออายุหรอื
ใบอนุญาตใหใช
ที่ดินและ
ประกอบกจิการ 
(สวนขยาย) 
พรอมเงื่อนไขและ
แผนผังที่ดินแนบ
ทาย (กรณีอาคาร
อยูในนิคม
อุตสาหกรรม) 

5) 

กรณีที่มกีารมอบ
อํานาจตองมี
หนังสือมอบ
อํานาจติดอากร
แสตมป 30 บาท
พรอมสําเนาบัตร
ประจําตัว
ประชาชนสําเนา
ทะเบียนบานหรือ
หนังสือเดินทาง
ของผูมอบและ
ผูรบัมอบอํานาจ 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

6) 

บัตรประจําตัว
ประชาชนและ
สําเนาทะเบียน
บานของผูมี
อํานาจลงนาม
แทนนิติบุคคล
ผูรบัมอบอํานาจ
เจาของที่ดิน 
(กรณีเจาของที่ดิน
เปนนิติบุคคล) 

- 0 1 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 

7) 
หนังสือยินยอมให
ชิดเขตที่ดินตาง

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูขออนุญาต) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

เจาของ (กรณี
กอสรางอาคารชิด
เขตที่ดิน) 

8) 

หนังสือรบัรอง
ของสถาปนิก
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

9) 

หนังสือรบัรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่
เปนอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภท
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

10) 

แผนผังบรเิวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลนที่มี
ลายมือช่ือพรอม
กับเขียนช่ือตัว
บรรจงและ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

คุณวุฒิที่อยูของ
สถาปนิกและ
วิศวกรผูออกแบบ
ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2528) 

11) 

รายการคํานวณ
โครงสรางแผนปก
ระบุช่ือเจาของ
อาคารช่ืออาคาร
สถานที่กอสราง
ช่ือคุณวุฒิที่อยู
ของวิศวกรผู
คํานวณพรอมลง
นามทุกแผน          
(กรณีอาคาร
สาธารณะอาคาร
พิเศษอาคารที่
กอสรางดวยวัสดุ
ถาวรและทนไฟ
เปนสวนใหญ) 
กรณีอาคารบาง
ประเภทที่ต้ังอยู
ในบริเวณที่ตองมี
การคํานวณให
อาคารสามารถรบั
แรงสั่นสะเทือน
จากแผนดินไหว
ไดตาม
กฎกระทรวง
กําหนดการรับ
นํ้าหนักความ
ตานทานความ
คงทนของอาคาร
และพื้นดินที่
รองรับอาคารใน

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

การตานทาน
แรงสั่นสะเทือน
ของแผนดินไหว
พ.ศ. 2550 ตอง
แสดงรายละเอียด
การคํานวณการ
ออกแบบ
โครงสราง 

12) 

กรณีใชหนวยแรง
เกินกวาคาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 6 พ.ศ. 2527 
เชนใชคา fc > 
65 ksc. หรอืคา 
fc’> 173.3 ksc. 
ใหแนบเอกสาร
แสดงผลการ
ทดสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของ
วัสดุที่รบัรองโดย
สถาบันทีเ่ช่ือถือ
ไดวิศวกรผู
คํานวณและผูขอ
อนุญาตลงนาม 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

13) 

กรณีอาคารทีเ่ขา
ขายตาม
กฎกระทรวงฉบบั
ที่ 48 พ.ศ. 2540 
ตองมีระยะของ
คอนกรีตทีหุ่ม
เหล็กเสรมิหรือ
คอนกรีตหุมเหลก็
ไมนอยกวาที่
กําหนดใน
กฎกระทรวงหรือ

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

มีเอกสารรับรอง
อัตราการทนไฟ
จากสถาบันที่
เช่ือถือได
ประกอบการขอ
อนุญาต 

14) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของสถาปนิกผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพ
สถาปตยกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
สถาปนิกควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

15) 

หนังสือยินยอม
เปนผูควบคุมงาน
ของวิศวกรผู
ควบคุมการ
กอสรางพรอม
สําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณี
อาคารที่ตองมี
วิศวกรควบคุม
งาน) 

- 1 0 ชุด (เอกสารในสวน
ของผูออกแบบ
และควบคุมงาน) 

16) 

แบบแปลนและ
รายการคํานวณ
งานระบบของ
อาคารตาม
กฎกระทรวงฉบบั

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ที่ 33 (พ.ศ. 
2535) 

17) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปรับอากาศ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

18) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบไฟฟา 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

19) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมและ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบปองกัน
เพลงิไหม 

- 1 1 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

20) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบบําบัดนํ้า
เสียและการ
ระบายนํ้าทิง้ 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

21) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบประปา 

 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 



ท่ี 
รายการเอกสาร

ยื่นเพ่ิมเติม 
หนวยงานภาครัฐผู

ออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

22) 

หนังสือรบัรอง
ของผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมของ
วิศวกรผูออกแบบ
ระบบลิฟต 

- 1 0 ชุด (เอกสารที่ตองย่ืน
เพิ่มเติมสําหรบั
กรณีเปนอาคารสูง
หรืออาคารขนาด
ใหญพิเศษ) 

 
16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ - 
 

 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลเมืองปรกฟา กองชาง 

หมายเหตุ: 
1. ทางอินเทอรเน็ต (www.prokfacity.go.th ) 

2. ทางโทรศัพท 038-166241-2 
3. ทางไปรษณีย ม.1 ต.เกาะจันทร อ.เกาะจันทร จ.ชลบรุี 20240 
4. รองเรียนดวยตนเอง 
5. ตูรับฟงความคิดเห็น ต้ังอยู ณ เทศบาลเมอืงปรกฟา 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอื่นๆรองเรียนตอผูวาราชการจงัหวัด 
หมายเหตุ : (ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจงัหวัด) 

  
 

 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 

- 
 
 

 



วันท่ีพิมพ 16/07/2558 
สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 
จัดทําโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพรโดย  

 
 
 

 


