
คู่มือส ำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเปลีย่นกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 

1. ช่ือกระบวนงำน : การขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการท่ีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถ่ิน  
       (กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว) 
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
5. กฎหมำยทีใ่ห้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กี่ยวข้อง : 

1) พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
6. ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความส าคญัดา้นเศรษฐกิจ/สังคม 
7. พืน้ทีใ่ห้บริกำร : ทอ้งถ่ิน 
8. กฎหมำยบังคับ / ข้อตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ พระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง 
       ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญติัควบคุม 
       อาคาร พ.ศ. 2522 
 ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  25 วนั 
9. ข้อมูลสถิต ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ต่อเดือน 0 
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0 
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีสุ่ด 0  
10.  ช่ืออ้ำงองิของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปล่ียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
       21/05/2558 16.40 
11.  ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 1) สถำนทีใ่ห้บริกำร กองช่าง เทศบาลต าบลบา้นสาง 
 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 ต่อ 13 
 ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ – วนัศุกร์ (ยกเวน้วนัหยดุท่ีทางราชการก าหนด)  
 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. 
 หมำยเหตุ (การช าระค่าธรรมเนียมปิดรับเวลา 15.00 น.) 
12. หลกัเกณฑ์ วธีิกำร เง่ือนไข (ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
 กรณีเจา้ของผูค้รอบครองอาคารซ่ึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รือยินยอมให้
บุคคลใดใชอ้าคารดงักล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุม
การใชส้ าหรับกิจการหน่ึงหระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรับอีกกิจกรรมหน่ึงจะตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถ่ินหรือไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบแลว้ 



13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผดิชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน รำยระเอียดของขั้นตอน 
กำรบริกำร 

ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผดิชอบ 

 
หมำยเหตุ 

1) การตรวจสอบ
เอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคารพร้อมเอกสาร 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปล่ียน
การใชอ้าคาร) 

2) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 

5 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปล่ียน
การใชอ้าคาร) 

3) การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดินตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดินอากาศ
เขตปลอดภยัทางทหารฯ 
และพรบ.จดัสรรท่ีดินฯ 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปล่ียน
การใชอ้าคาร) 

4) การลงนาม/
คณะกรรมการมี
มติ 

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ. 1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้
อาคาร (น. 5) 

12 วนั - (องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินใน
พื้นท่ีท่ีท่ีจะขอ
อนุญาตเปล่ียน
การใชอ้าคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 วนั 



14. งำนบริกำรนีผ่้ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผา่นการด าเนินการลดขั้นตอน 

 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรย่ืนค ำขอ 
 15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติ
บุคคล) 

  
 15.2) เอกสารอ่ืน ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 
ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั

ตัวตน 
หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

1) แบบค าขออนุญาต
เปล่ียนการใชอ้าคาร 
(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) ส าเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารแสดงการเป็น
เจา้ของอาคารหรือผู ้
ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) หนงัสือแสดงความ
ยนิยอมจากเจา้ของ
อาคาร (กรณีผู ้
ครอบครองอาคารเป็น
ผูข้ออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตการใช้
อาคาร (เฉพาะกรณีท่ี
อาคารท่ีขออนุญาต 

- 1 0 ชุด - 



ที่ รำยกำรเอกสำรยืนยนั
ตัวตน 

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร 

จ ำนวนเอกสำร
ฉบับจริง 

จ ำนวน
เอกสำร
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร 

 
หมำยเหตุ 

 เปล่ียนการใชไ้ดรั้บ
ใบรับรองหรือไดรั้บ
ใบอนุญาตเปล่ียนการ
ใชอ้าคารมาแลว้) 

     

5) แผนผงับริเวณแบบ
แปลน  
รายการประกอบแบบ
แปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รายการค านวณ
โครงสร้างพร้อมลงราย
มือช่ือเลขทะเบียนของ
วศิวกร ผูอ้อกแบบ 
(เฉพาะกรณีท่ีการ
เปล่ียนแปลงการใช้
อาคารท าใหมี้การ
เปล่ียนแปลงน ้าหนกั
บรรทุกบนพื้นอาคาร
มากข้ึนกวา่ท่ีไดรั้บ
อนุญาตไวเ้ดิม) 

- 1 0 ชุด - 

7) หนงัสือรับรองของ
วศิวกร ผูอ้อกแบบและ
ค านวณพร้อมส าเนา
หรือภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีท่ีเป็นอาคารมี
ลกัษณะขนาดอยูใ่น
ประเภทเป็นวชิาชีพ
วศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 



16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที ่7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมใน

พระรำชบัญญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
       ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
       หมำยเหตุ –  
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02 – 201-8000 , ถ.พระรามท่ี 6 : 02 – 299-4000 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320 และ 
218/1 ถ.พระรามท่ี 6 แขวงสามแสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02 – 299-4311-12) 
5. ร้องเรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู ่ณ เทศบาลต าบลบา้นสาง) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืน ๆ ร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผา่นศูนยด์ ารงธรรมประจ าจงัหวดัทุกจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนยบ์ริการประชาชนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
หมำยเหตุ (เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.111.go.th / 
ตูป้ณ. 111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 

4) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลบา้นสาง 107 หมู่ 8 ต าบลบา้นสาง อ าเภอเมือง  
จงัหวดัพะเยา 56000 โทร : 054 – 458777 
 

18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก 
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคู่มือการกรอก 

        
19. หมำยเหตุ 

 
วนัทีพ่มิพ์  
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 
จัดท ำโดย  
อนุมัติโดย  
เผยแพร่โดย  

http://www.dpt.go.th/
http://www.111.go.th/


 
 

 
 


