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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตดัดแปลงอำคำร ตำมมำตรำ 21 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. 2522  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  45 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตดดัแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ  
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  

1) สถานท่ีให้บริการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์/ติดต่อดว้ย
ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:00 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
  ผู้ใดจะดดัแปลงอาคารต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน โดยเจ้าพนกังานท้องถ่ินต้องตรวจพิจารณาและ
ออกใบอนญุาตหรือมีหนงัสือแจ้งค าสัง่ไมอ่นญุาตพร้อมด้วยเหตผุลให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ี
ได้รับค าขอ ในกรณีมีเหตจุ าเป็นท่ีเจ้าพนกังานท้องถ่ินไม่อาจออกใบอนญุาตหรือยงัไมอ่าจมีค าสัง่ไมอ่นญุาตได้ภายใน
ก าหนดเวลา ให้ขยายเวลาออกไปได้อีกไมเ่กิน 2 คราว คราวละไมเ่กิน 45 วนั แตต้่องมีหนงัสือแจ้งการขยายเวลาและ
เหตจุ าแป็นแตล่ะคราวให้ผู้ขอรับใบอนญุาตทราบก่อนสิน้ก าหนดเวลา หรือตามท่ีได้ขยายเวลาไว้นัน้แล้วแตก่รณี 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนความประสงค์ดดัแปลง
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

2 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต   
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตดดัแปลงอาคาร 
(น.1) 
 

35 วนั องค์การบริหาร
สว่นต าบลเสม็จ 
อ าเภอส าโรงทาบ 
จงัหวดัสริุนทร์ 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   45 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
 

15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) แบบค ำขอ
อนญุำตดดัแปลง
อำคำร   
(แบบ ข. 1) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

2) ใบอนญุำต
ก่อสร้ำงอำคำร
เดมิท่ีได้รับ
อนญุำต หรือใบ
รับแจ้ง 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

3) โฉนดท่ีดนิ น.ส.3 
หรือ ส.ค.1 ขนำด
เทำ่ต้นฉบบัทกุ
หน้ำ พร้อม
เจ้ำของท่ีดินลง
นำมรับรอง
ส ำเนำ ทกุหน้ำ  
กรณีผู้ขอ
อนญุำตไมใ่ช่
เจ้ำของท่ีดินต้อง
มีหนงัสือยินยอม
ของเจ้ำของท่ีดนิ           
ให้ก่อสร้ำง
อำคำรในท่ีดนิ 

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

4) ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร
ในนิคม
อตุสำหกรรม 
หรือใบอนญุำตฯ 
ฉบบัตอ่อำย ุหรือ
ใบอนญุำตให้ใช้
ท่ีดนิและ
ประกอบกิจกำร 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(สว่นขยำย) 
พร้อมเง่ือนไข
และแผนผงัท่ีดนิ
แนบท้ำย (กรณี
อำคำรอยูใ่นนิคม
อตุสำหกรรม) 

5) กรณีท่ีมีกำรมอบ
อ ำนำจ ต้องมี
หนงัสือมอบ
อ ำนำจ ติดอำกร
แสตมป์ 30 บำท 
พร้อมส ำเนำบตัร
ประจ ำตวั
ประชำชน ส ำเนำ
ทะเบียนบ้ำน 
หรือหนงัสือ
เดนิทำงของผู้
มอบและผู้ รับ
มอบอ ำนำจ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

6) บตัรประจ ำตวั
ประชำชน และ
ส ำเนำทะเบียน
บ้ำนของผู้ มี
อ ำนำจลงนำม
แทนนิติบคุคล
ผู้ รับมอบอ ำนำจ
เจ้ำของท่ีดิน 
(กรณีเจ้ำของ
ท่ีดนิเป็นนิติ

- 0 1 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

บคุคล) 

7) หนงัสือยินยอม
ให้ชิดเขตท่ีดนิ
ตำ่งเจ้ำของ 
(กรณีก่อสร้ำง
อำคำรชิดเขต
ท่ีดนิ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ขออนญุำต) 

8) หนงัสือรับรอง
ของสถำปนิก
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็น                
ผู้ประกอบ
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณีท่ี
เป็นอำคำรมี
ลกัษณะ ขนำด
อยูใ่นประเภท
วิชำชีพ
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

9) หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

(กรณีท่ีเป็น
อำคำรมีลกัษณะ 
ขนำดอยูใ่น
ประเภทวิชำชีพ
วิศวกรรม
ควบคมุ) 

10) แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน ท่ีมี
ลำยมือช่ือพร้อม
กบัเขียนช่ือตวั
บรรจง และ
คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของสถำปนิก 
และวิศวกร
ผู้ออกแบบ ตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 10 
(พ.ศ.2528) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

11) รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง แผ่น
ปกระบช่ืุอ
เจ้ำของอำคำร 
ช่ืออำคำร 
สถำนท่ีก่อสร้ำง 
ช่ือ คณุวฒุิ ท่ีอยู ่
ของวิศวกรผู้
ค ำนวณพร้อมลง

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

นำมทกุแผน่          
(กรณีอำคำร
สำธำรณะ 
อำคำรพิเศษ 
อำคำรท่ีก่อสร้ำง
ด้วยวสัดถุำวร
และทนไฟเป็น
สว่นใหญ่) กรณี
อำคำรบำง
ประเภทท่ีตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีต้องมี
กำรค ำนวณให้
อำคำรสำมำรถ
รับ
แรงสัน่สะเทือน
จำกแผน่ดินไหว
ได้ ตำม
กฎกระทรวง 
ก ำหนดกำรรับ
น ำ้หนกั ควำม
ต้ำนทำน ควำม
คงทนของอำคำร 
และพืน้ดนิท่ี
รองรับอำคำรใน
กำรต้ำนทำนแรง
แรงสัน่สะเทือน
ของแผน่ดินไหว 
พ.ศ. 2550 ต้อง
แสดง
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รำยละเอียดกำร
ค ำนวณ กำร
ออกแบบ
โครงสร้ำง 

12) กรณีใช้หนว่ยแรง
เกินกวำ่คำ่ท่ี
ก ำหนดใน
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 6 พ.ศ. 2527 
เชน่ใช้คำ่ fc > 
65 ksc. หรือ คำ่ 
fc’ > 173.3 ksc. 
ให้แนบเอกสำร
แสดงผลกำร
ทดสอบควำม
มัน่คงแข็งแรง
ของวสัดท่ีุรับรอง
โดยสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้ วิศวกร
ผู้ค ำนวณและผู้
ขออนญุำต ลง
นำม 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

13) กรณีอำคำรท่ีเข้ำ
ขำ่ยตำม
กฎกระทรวงฉบบั
ท่ี 48 พ.ศ. 2540 
ต้องมีระยะของ
คอนกรีตท่ีหุ้ม
เหล็กเสริม หรือ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

คอนกรีตหุ้ม
เหล็ก ไมน้่อยกวำ่
ท่ีก ำหนดใน
กฎกระทรวง หรือ
มีเอกสำรรับรอง
อตัรำกำรทนไฟ
จำกสถำบนัท่ี
เช่ือถือได้
ประกอบกำรขอ
อนญุำต 

14) หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงำน
ของสถำปนิกผู้
ควบคมุกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ 
สถำปัตยกรรม
ควบคมุ (กรณี
อำคำรท่ีต้องมี
สถำปนิกควบคมุ
งำน) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 

15) หนงัสือยินยอม
เป็นผู้ควบคมุงำน
ของวิศวกรผู้
ควบคมุกำร
ก่อสร้ำงพร้อม
ส ำเนำ

- 1 0 ชดุ (เอกสำรในสว่น
ของผู้ออกแบบ
และควบคมุงำน) 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีอำคำรท่ี
ต้องมีวิศวกร
ควบคมุงำน) 

16) แบบแปลนและ
รำยกำรค ำนวณ
งำนระบบของ
อำคำร ตำม
กฎกระทรวง  
ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 
2535) 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

17) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ปรับอำกำศ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

18) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ไฟฟ้ำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

19) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ

- 1 1 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุและ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ป้องกนัเพลิงไหม้ 

กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

20) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
บ ำบดัน ำ้เสียและ
กำรระบำยน ำ้ทิง้ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

21) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ประปำ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 

22) หนงัสือรับรอง
ของผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ ของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบระบบ
ลิฟต์ 

- 1 0 ชดุ (เอกสำรท่ีต้องย่ืน
เพิ่มเตมิส ำหรับ
กรณีเป็นอำคำรสงู 
หรืออำคำรขนำด
ใหญ่พิเศษ) 
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16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิวบคุม

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน ส านกังานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 

หมายเหตุ (โทรศพัท์ : 044-558876 
โทรสาร : 044-558867) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน เว็บไซต์ขององค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ : www.abtsamed.go.th 
หมายเหตุ - 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
1) แบบค าขออนญุาตดดัแปลงอาคาร  (แบบ ข. 1) 

- 
 

19. หมำยเหตุ 
- 

วันท่ีพมิพ์ 19/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยส านกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท ำโดย องค์การบริหารสว่นต าบลเสม็จ 

อ าเภอส าโรงทาบ จงัหวดัสริุนทร์ 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


