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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตรา 33 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)  

4. หมวดหมูของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน  

8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522  

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25 วัน 

9. ขอมูลสถิติ 

 จํานวนเฉล่ียตอเดือน0  

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33  อบต.บางเตย/ จุฑามณี สืบเสียง  

11. ชองทางการใหบริการ  

1) สถานท่ีใหบริการกองชางอบต.บางเตยอ.สามพรานจ.นครปฐมท่ีจะดําเนินการเปลี่ยนการใชอาคาร 

โทร.0-3439-3427-8/ติดตอดวยตนเองณหนวยงาน 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30 

- 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

หมายเหตุ - 

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซ่ึงไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคาร

ดังกลาวเพ่ือกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่งหระสงค

ใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ินหรือไดแจงเจา

พนักงานทองถ่ินทราบแลว 
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13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ใหบริการ 

สวนงาน / 

หนวยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคารพรอมเอกสาร 
 

1 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสารประกอบการ

ขออนุญาต 

5 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจาพนักงานทองถ่ินดําเนิน 

การตรวจสอบการใชประโยชน 

ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการ

ผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี

กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ี

สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของเชนประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต

ปลอดภัยในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.

จัดสรรท่ีดินฯ 

7 วัน - (กองชาง อบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจาพนักงานทองถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 

และแจงใหผูขอมารับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคาร (น.5) 

12 วัน - (กองชางอบต.บางเตย

ในพ้ืนท่ีท่ีจะขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน 

14. งานบริการนี้ผานการดําเนนิการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว  

ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ 
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ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 
จํานวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จํานวนเอกสาร 

สําเนา 
หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจําตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ

บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี 
รายการเอกสารย่ืน

เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขออนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 

สําเนาหรือภาพถาย

เอกสารแสดงการเปน

เจาของอาคารหรือผู

ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนังสือแสดงความยิน 

ยอมจากเจาของอาคาร 

(กรณีผูครอบครอง

อาคารเปนผูขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอนุญาต

เปลี่ยนการใชอาคาร 

(เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ี

ขออนุญาตเปลี่ยนการใช

ไดรับใบรับรองหรือไดรับ

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช

อาคารมาแลว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผังบริเวณแบบ

แปลนรายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รายการคํานวณ

โครงสรางพรอมลง

ลายมือชื่อเลขทะเบียน

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืน
เพ่ิมเติม 

หนวยงานภาครัฐ 

ผูออกเอกสาร 

จํานวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จํานวนเอกสาร 
สําเนา 

หนวยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ของวิศวกรผูออกแบบ 

(เฉพาะกรณีท่ีการ

เปลี่ยนแปลงการใช

อาคารทําใหมีการเปลี่ยน 

แปลงน้ําหนักบรรทุกบน

พ้ืนอาคารมากข้ึนกวาท่ี

ไดรับอนุญาตไวเดิม 

7) 

หนังสือรับรองของ

วิศวกรผูออกแบบและ

คํานวณพรอมสําเนาหรือ

ภาพถายใบอนุญาตเปนผู

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม(กรณีท่ี

เปนอาคารมีลักษณะ

ขนาดอยูในประเภทเปน

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

16. คาธรรมเนียม 

1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 

คาธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

17. ชองทางการรองเรียน 

1) ชองทางการรองเรียน นิติกร งานกฎหมายและคดี ฝายนโยบายและแผน สํานักงานปลัด อบต.บางเตย 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอรเน็ต เว็บไซต อบต.บางเตย (http://www.bangtoei-sao.go.th) 

2.ทางไปรษณีย อบต.บางเตย 9/99 ม.1 ต.บางเตยอ.สามพราน 73210 

3. ทางโทรศัพท 0-3439-3427-8 

4. รองเรียนดวยตนเอง 

5. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ อบต.บางเตย) 

2) ชองทางการรองเรียนจังหวัดอ่ืนๆ รองเรียนตอผูวาราชการจังหวัด 

หมายเหตุ(ผานศูนยดํารงธรรมประจําจังหวัดทุกจังหวัด) 
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3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก  

ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันท่ีพิมพ 11/09/2558 

สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงานก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลบางเตย อําเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม สถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพรโดย - 

 

 

 
 




