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คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี�ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานที�รับผิดชอบ:สาํนกังานเทศบาลตาํบลซาํสงู 

 

1. ชื�อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที�ใหบ้รกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิ�น (กระบวนงานบริการที�

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  

5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที�มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื�นที�ให้บริการ: ทอ้งถิ�น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏ

กระทรวงขอ้บญัญัติทอ้งถิ�นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที�ออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญัติ

ควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ   25  วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สดุ 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

21/05/2558 16:40  

11. ช่องทางการให้บรกิาร  

 กองช่าง   เทศบาลตาํบลซาํสูง/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกาํหนด) ตั�งแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที�ยง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ ์วิธกีาร เงื�อนไข(ถา้ม)ี ในการยื�นคาํขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซึ�งไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รือยินยอมใหบุ้คคลใดใช้

อาคารดงักล่าวเพื�อกิจการควบคมุการใชแ้ละกรณเีจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรบักจิการ

หนึ�งหระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรบัอีกกิจกรรมหนึ�งจะตอ้งไดร้บัใบอนญุาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิ�น
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หรือไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถิ�นทราบแลว้ 

 

13. ขั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั�นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื�นขออนุญาตเปลี�ยนการใช้

อาคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะขอ

อนุญาตเปลี�ยน

การใชอ้าคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะขอ

อนุญาตเปลี�ยน

การใชอ้าคาร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�น

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชนท์ี�ดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานที�ก่อสรา้ง

จดัทาํผงับรเิวณแผนที�

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อื�นที�เกี�ยวขอ้งเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื�องเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ.จดัสรรที�ดนิฯ 
 

7 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะขอ

อนุญาตเปลี�ยน

การใชอ้าคาร 

) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจา้พนกังานทอ้งถิ�นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

12 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ�นใน

พื �นที�ที�จะขอ



3/6 
 

ที� ประเภทขั�นตอน 
รายละเอียดของขั�นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�

รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั

ใบอนุญาตเปลี�ยนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

อนุญาตเปลี�ยน

การใชอ้าคาร) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนั 

 

14. งานบริการนี�ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผ่านการดาํเนินการลดขั�นตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครฐั 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรบัรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณนีิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สําหรับยื�นเพิ�มเติม 

ที� 
รายการเอกสาร

ยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 

แบบคาํขอ

อนุญาตเปลี�ยน

การใชอ้าคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สาํเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจา้ของอาคาร

- 0 1 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

หรือผูค้รอบครอง

อาคาร 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจา้ของ

อาคาร (กรณีผู ้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรบัรองหรือ

ใบอนุญาต

เปลี�ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที�อาคารที�

ขออนุญาต

เปลี�ยนการใช้

ไดร้บัใบรบัรอง

หรือไดร้บั

ใบอนุญาต

เปลี�ยนการใช้

อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รายการคาํนวณ

โครงสรา้งพรอ้ม

ลงลายมือชื�อเลข

ทะเบยีนของ

- 1 0 ชุด - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหต ุ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

(เฉพาะกรณีที�

การเปลี�ยนแปลง

การใชอ้าคารทาํ

ใหม้ีการ

เปลี�ยนแปลง

นํ�าหนกับรรทุก

บนพื �นอาคาร

มากขึ �นกว่าที�

ไดร้บัอนญุาตไว้

เดิม 

7) 

หนงัสือรบัรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณพรอ้ม

สาํเนาหรือ

ภาพถ่าย

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณทีี�เป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนยีม 
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1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนยีม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 

 กองช่าง  เทศบาลตาํบลซาํสงู  โทรศพัท ์ ���-������ ต่อ ��  โทรสาร  ���-������ 

หรือเว็บไซต ์ www.samsung.go.th 

หมายเหต ุ
 

18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่ือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
 


