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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ อำคำรตำมมำตรำ 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน: เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอบ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
25 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ สานักงานเทศบาลตาบลบ้านเหลื ่อม/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ –
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารซึง่ ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ สาหรับกิจการ
หนึง่ ประสงค์ใช้ เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สาหรับอีกกิจกรรมหนึง่
จะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น หรื อได้ แจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ส่ วนงำน /
หมำยเหตุ
รำยละเอียดของขัน้ ตอน ระยะเวลำ
ที่
ประเภทขัน้ ตอน
หน่ วยงำนที่
กำรบริกำร
ให้ บริกำร
รับผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ 1 วัน
เทศบาลตาบล (องค์กรปกครอง
อาคาร พร้ อมเอกสาร
บ้ านเหลื่อม
ส่วนท้ องถิ่น ใน
1)
อาเภอบ้ าน
พื ้นที่ที่จะขอ
เหลื่อม จังหวัด อนุญาตเปลี่ยน
นครราชสีมา
การใช้ อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 5 วัน
เทศบาลตาบล (องค์กรปกครอง
พิจารณาเอกสาร
บ้ านเหลื่อม
ส่วนท้ องถิ่น ใน
2)
ประกอบการขออนุญาต
อาเภอบ้ าน
พื ้นที่ที่จะขอ
เหลื่อม จังหวัด อนุญาตเปลี่ยน
นครราชสีมา
การใช้ อาคาร)
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
5 วัน
เทศบาลตาบล (องค์กรปกครอง
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
บ้ านเหลื่อม
ส่วนท้ องถิ่น ใน
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
อาเภอบ้ าน
พื ้นที่ที่จะขอ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
เหลื่อม จังหวัด อนุญาตเปลี่ยน
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
นครราชสีมา
การใช้ อาคาร
3)
จัดทาผังบริเวณแผนที่
)
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

หมำยเหตุ

และ พรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ
4)

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 10 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)

เทศบาลตาบล
บ้ านเหลื่อม
อาเภอบ้ าน
เหลื่อม จังหวัด
นครราชสีมา

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่น ใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 21 วัน
14. งำนบริกำรนี ้ ผ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
ที่
เอกสำร
หมำยเหตุ
ยืนยันตัวตน
สำเนำ
เอกสำร
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คล
1)
ประชำชน
ธรรมดำ)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบคุ คล)
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
แบบคำขออนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้ อำคำร (แบบ ข. 3)

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

1

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
0

ชุด

หมำยเหตุ
-
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ที่
2)

3)

4)

5)

6)

7)

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม
สำเนำหรื อภำพถ่ำยเอกสำร
แสดงกำรเป็ นเจ้ ำของอำคำร
หรื อผู้ครอบครองอำคำร
หนังสือแสดงควำมยินยอม
จำกเจ้ ำของอำคำร (กรณีผ้ ู
ครอบครองอำคำรเป็ นผู้ขอ
อนุญำต)
ใบรับรองหรื อใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้ อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้ ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับใบอนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้ อำคำรมำแล้ ว)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รำยกำรประกอบแบบแปลน
รำยกำรคำนวณโครงสร้ ำง
พร้ อมลงลำยมือชื่อ เลข
ทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (เฉพำะกรณีที่
กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้
อำคำร ทำให้ มีกำร
เปลี่ยนแปลงน ้ำหนักบรรทุก
บนพื ้นอำคำรมำกขึ ้น กว่ำที่
ได้ รับอนุญำตไว้ เดิม
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผู้ออกแบบและคำนวณ
พร้ อมสำเนำหรื อภำพถ่ำย
ใบอนุญำตเป็ นผู้ประกอบ
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร
-

0

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รำยกำรเอกสำรยื่น
เพิ่มเติม

หน่ วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

(กรณีที่เป็ นอำคำร มีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ นประเภทเป็ น
วิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำร พ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน กรุงเทพมหานคร ร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที ่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง้ อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที ่ 6)
)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัด ทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ

11/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทำโดย
เทศบาลตาบลบ้ านเหลื่อม อาเภอ
บ้ านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

