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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานทีรับผิดชอบ:สํานักงานเทศบาลตําบลซําสูง
1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน (กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้อาํ นาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน
8.
กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ
กระทรวงข้อบัญญัติทอ้ งถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกําหนด ฯลฯ 25 วัน
9.
ข้อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่อเดือน0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้อยทีสุด 0
10. ชืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33
21/05/2558 16:40
11. ช่องทางการให้บริการ
กองช่าง เทศบาลตําบลซําสูง/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้บริการ เปิ ดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีทางราชการกําหนด) ตังแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพกั เทียง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธกี าร เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพือกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผูค้ รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับกิจการ
หนึงหระสงค์ใช้เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาํ หรับอีกกิจกรรมหนึงจะต้องได้รบั ใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิน
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หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถินทราบแล้ว
13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผิดชอบ
ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยืนขออนุญาตเปลียนการใช้ 1 วัน
อาคารพร้อมเอกสาร

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิน
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ทีดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง
จัดทําผังบริเวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรืองเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรทีดินฯ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต

-

1)

2)

3)

4)

12 วัน

หมายเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินใน
พืนทีทีจะขอ
อนุญาตเปลียน
การใช้อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินใน
พืนทีทีจะขอ
อนุญาตเปลียน
การใช้อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินใน
พืนทีทีจะขอ
อนุญาตเปลียน
การใช้อาคาร
)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถินใน
พืนทีทีจะขอ
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ที

ประเภทขันตอน

รายละเอียดของขันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที
รับผิดชอบ

(อ.1) และแจ้งให้ผขู้ อมารับ
ใบอนุญาตเปลียนการใช้
อาคาร (น.5)

หมายเหตุ

อนุญาตเปลียน
การใช้อาคาร)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบตั ิราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดําเนินการลดขันตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ
จํานวน
หน่วยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพิมเติม
ที

1)

2)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตเปลียน
การใช้อาคาร
(แบบข. 3)
สําเนาหรือ
ภาพถ่ายเอกสาร
แสดงการเป็น
เจ้าของอาคาร

1

0

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที

3)

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
หรือผูค้ รอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู ้
ครอบครอง
อาคารเป็ นผูข้ อ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลียนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีทีอาคารที
ขออนุญาต
เปลียนการใช้
ได้รบั ใบรับรอง
หรือได้รบั
ใบอนุญาต
เปลียนการใช้
อาคารมาแล้ว)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชือเลข
ทะเบียนของ

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
วิศวกร
ผูอ้ อกแบบ
(เฉพาะกรณีที
การเปลียนแปลง
การใช้อาคารทํา
ให้มีการ
เปลียนแปลง
นําหนักบรรทุก
บนพืนอาคาร
มากขึนกว่าที
ได้รบั อนุญาตไว้
เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูอ้ อกแบบและ
คํานวณพร้อม
สําเนาหรือ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีทีเป็น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

16. ค่าธรรมเนียม

1

จํานวนเอกสาร หน่วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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1)

เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -

17. ช่องทางการร้องเรียน
กองช่าง เทศบาลตําบลซําสูง โทรศัพท์
หรือเว็บไซต์ www.samsung.go.th
หมายเหตุ

-

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคูม่ ือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก

ต่อ

โทรสาร

-

