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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชื่อกระบวนงาน:การขออนญุาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตรา 33 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบรกิาร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรอืที่เกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีม่ีความสําคัญดานเศรษฐกจิ/สังคม  

7. พื้นที่ใหบริการ: ทองถิ่น  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอบัญญัติทองถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาทีก่ําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25วัน 
9. ขอมูลสถิติ 
 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0  

 จํานวนคําขอที่มากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0  

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตรา 33 

21/05/2558 16:40  
11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานทีใ่หบริการที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จังหวัด

เพชรบุรี 76130  โทร  032591218 / ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวนัจันทรถงึวนัศุกร (ยกเวนวนัหยุดทีท่างราชการกําหนด) ต้ังแตเวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพักเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ วธิีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึง่ไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยนิยอมใหบุคคลใดใช

อาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ

หนึง่หระสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิน่

หรือไดแจงเจาพนกังานทองถิ่นทราบแลว 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปล่ียนการใช

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตเปล่ียน

การใชอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตเปล่ียน

การใชอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถิ่น

ดําเนนิการตรวจสอบการใช

ประโยชนที่ดินตาม

กฎหมายวาดวยการผังเมือง

ตรวจสอบสถานที่กอสราง

จัดทําผังบริเวณแผนที่

สังเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนที่เกี่ยวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯ

และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตเปล่ียน

การใชอาคาร 

) 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ใหบริการ 

สวนงาน / 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคาร (น.5) 
 

12 วัน - (องคกรปกครอง

สวนทองถิ่นใน

พื้นที่ทีจ่ะขอ

อนุญาตเปล่ียน

การใชอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน 
14. งานบรกิารนีผ้านการดําเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบัิติราชการมาแลว  
ยังไมผานการดําเนนิการลดข้ันตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิม่เติม 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนุญาตเปล่ียน

การใชอาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
สําเนาหรือ

ภาพถายเอกสาร

- 0 1 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แสดงการเปน

เจาของอาคาร

หรือผูครอบครอง

อาคาร 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

จากเจาของ

อาคาร (กรณีผู

ครอบครอง

อาคารเปนผูขอ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาต

เปล่ียนการใช

อาคาร (เฉพาะ

กรณีที่อาคารที่

ขออนุญาต

เปล่ียนการใช

ไดรับใบรับรอง

หรือไดรับ

ใบอนุญาต

เปล่ียนการใช

อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผังบริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 
รายการคํานวณ

โครงสรางพรอม

- 1 0 ชุด - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หนวยงานภาครัฐ
ผูออกเอกสาร 

จํานวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ลงลายมือชื่อเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูออกแบบ 

(เฉพาะกรณีที่

การเปล่ียนแปลง

การใชอาคารทํา

ใหมีการ

เปล่ียนแปลง

น้ําหนกับรรทกุ

บนพืน้อาคาร

มากข้ึนกวาที่

ไดรับอนุญาตไว

เดิม 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูออกแบบและ

คํานวณพรอม

สําเนาหรือ

ภาพถาย

ใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชพี

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีที่เปน

อาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูใน

ประเภทเปน

วิชาชพีวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 
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16. คาธรรมเนียม 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
17. ชองทางการรองเรียน 
1) ชองทางการรองเรียนกรุงเทพมหานครรองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th) 

2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 

3. ทางไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวางเขตหวยขวางกรุงเทพฯ 10320  

และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 

4. ศูนยดํารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  

5. รองเรียนดวยตนเอง 

6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ต้ังอยูณศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการถนนพระรามท่ี 6) 

2) ชองทางการรองเรียนจงัหวัดอ่ืนๆรองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจงัหวดั) 

3) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300) 

4) ชองทางการรองเรียน องคการบริหารสวนตําบลปกเตียน 

หมายเหตุ ( ที่ทาํการองคการบริหารสวนตําบลปกเตียน หมูที่ 3 ตําบลปกเตียน อําเภอทายาง จงัหวัดเพชรบุรี 

76130  โทร 032591218) 
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
 

วันที่พิมพ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพรคูมือบนเว็บไซตแลว 

จัดทําโดย นางสาวอรปรีญา  นกแกว 

อนุมัติโดย นางธิดารัตน  บุญเปยม 

เผยแพรโดย - 
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