
คูม่ือส ำหรบัประชำชน: กำรขออนุญำตเปลีย่นกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หน่วยงำนทีร่บัผดิชอบ: องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
กระทรวง: กระทรวงมหำดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน: กำรขออนุญำตเปลีย่นกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 

2. หน่วยงำนเจำ้ของกระบวนงำน: องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 
อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 

3. ประเภทของงำนบรกิำร: 
กระบวนงำนบรกิำรทีใ่หบ้รกิำรในสว่นภูมภิำคและสว่นทอ้งถิน่ 
(กระบวนงำนบรกิำรทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมูข่องงำนบรกิำร: อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รบัรอง  
5. กฎหมำยทีใ่หอ้ ำนำจกำรอนุญำต หรือทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1) พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดบัผลกระทบ: บรกิำรทีม่คีวำมส ำคญัดำ้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นทีใ่หบ้รกิำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ ำหนดระยะเวลำ :  

พระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
กฏกระทรวงขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่ 
และประกำศกระทรวงมหำดไทยทีอ่อกโดยอำศยัอ ำนำจตำมพระรำชบญั
ญตัคิวบคมุอำคำร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำทีก่ ำหนดตำมกฎหมำย / ขอ้ก ำหนด ฯลฯ  25 วนั  
9. ขอ้มูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉลีย่ตอ่เดือน 0  
 จ ำนวนค ำขอทีม่ำกทีสุ่ด 0  
 จ ำนวนค ำขอทีน้่อยทีส่ดุ 0  
10. ชื่ออำ้งองิของคูม่ือประชำชน 

กำรขออนุญำตเปลีย่นกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33  
องค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร ลลติำส ำเนำคูม่ือประชำชน 
22/07/2015 13:47  

11. ช่องทำงกำรใหบ้รกิำร  
1) สถำนทีใ่หบ้รกิำร ทีท่ ำกำรองค์กกำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 

หมูท่ี ่5 ต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแแสง จงัหวดันครรำชสีมำ 
โทรศพัท/์โทรสำร 044-756344/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงำน 
ระยะเวลำเปิดใหบ้รกิำร เปิดใหบ้รกิำรวนั จนัทร์ ถงึ วนัศุกร์ 
(ยกเวน้วนัหยดุทีท่ำงรำชกำรก ำหนด) ต ัง้แตเ่วลำ 08:30 - 16:30 น. 
(มีพกัเทีย่ง) 
หมำยเหตุ - 

 
12. หลกัเกณฑ์ วธิีกำร เงือ่นไข(ถำ้มี) ในกำรยืน่ค ำขอ 

และในกำรพจิำรณำอนุญำต 



กรณีเจำ้ของหรือผูค้รอบครองอำคำรซึง่ไมเ่ป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ป
ระสงค์จะใช้หรือยนิยอมใหบุ้คคลใดใชอ้ำคำรดงักลำ่วเพือ่กจิกำรควบคุมกำรใ
ช้ 
และกรณีเจำ้ของหรือผูค้รอบครองอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ส ำหรบักจิกำร
หน่ึง หระสงค์ใช้เป็นอำคำรประเภทควบคมุกำรใช้ส ำหรบัอีกกจิกรรมหน่ึง 
จะตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำกเจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ 
หรือไดแ้จง้เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่ทรำบแลว้ 
 
13. ข ัน้ตอน ระยะเวลำ และสว่นงำนทีร่บัผดิชอบ 

ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

1) กำรตรวจสอบเอ
กสำร 
 

ยืน่ขออนุญำตเปลีย่
นกำรใช้อำคำร 
พรอ้มเอกสำร 
 

1 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขออนุญำ
ตเปลีย่นก
ำรใช้อำคำ
ร) 

2) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำเอกส
ำรประกอบกำรขออ
นุญำต 
 

5 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขออนุญำ
ตเปลีย่นก
ำรใช้อำคำ
ร) 

3) กำรพจิำรณำ 
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ด ำเนินกำรตรวจสอ
บกำรใช้ประโยชน์ที่
ดนิตำมกฎหมำยวำ่
ดว้ยกำรผงัเมืองตรว
จสอบสถำนทีก่อ่สรำ้
งจดัท ำผงับรเิวณแผ
นทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมำยอืน่ทีเ่กีย่วข้
อง เช่น 
ประกำศกระทรวงค
มนำคม 
เรือ่งเขตปลอดภยัใน
กำรเดนิอำกำศ 
เขตปลอดภยัทำงทห

7 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขออนุญำ
ตเปลีย่นก
ำรใช้อำคำ
ร 
) 



ที ่ ประเภทข ัน้ตอน 
รำยละเอียดของข ัน้
ตอนกำรบรกิำร 

ระยะเวล
ำใหบ้รกิ

ำร 

สว่นงำน / 
หน่วยงำนทีร่บัผิ

ดชอบ  

หมำยเหต ุ

ำร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรทีด่นิ ฯ 

4) กำรลงนำม/คณะ
กรรมกำรมีมต ิ
 

เจำ้พนกังำนทอ้งถิน่
ตรวจพจิำรณำแบบ
แปลนและพจิำรณำ
ออกใบอนุญำต 
(อ.1) 
และแจง้ใหผู้ข้อมำร ั
บใบอนุญำตเปลีย่น
กำรใช้อำคำร (น.5) 
 

12 วนั องค์กำรบรหิำร
สว่นต ำบลเมืองเ
กษตร 
อ ำเภอขำมสะแ
กแสง 
จงัหวดันครรำช
สีมำ 

(องค์กรป
กครองสว่
นทอ้งถิน่ 
ในพืน้ทีท่ีจ่
ะขออนุญำ
ตเปลีย่นก
ำรใช้อำคำ
ร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   25 วนั 
 

14. งำนบรกิำรน้ี ผำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
และระยะเวลำปฏบิตัริำชกำรมำแลว้  

ยงัไมผ่ำ่นกำรด ำเนินกำรลดข ัน้ตอน 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยืน่ค ำขอ 

15.1) เอกสำรยนืยนัตวัตนทีอ่อกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืนยนัต ั

วตน 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) บตัรประจ ำต ั
วประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคลธ
รรมดำ) 

2) หนงัสือรบัร
องนิตบิคุคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุค
คล) 

 
15.2) เอกสำรอืน่ ๆ ส ำหรบัยืน่เพิม่เตมิ 

ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

1) แบบค ำขออ
นุญำตเปลีย่
นกำรใช้อำค
ำร (แบบ ข. 
3) 

- 1 0 ชุด - 

2) ส ำเนำหรือภ
ำพถำ่ยเอกส
ำรแสดงกำร
เป็นเจำ้ของ
อำคำร 

- 0 1 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

หรือผูค้รอบ
ครองอำคำร 

3) หนงัสือแสด
งควำมยนิยอ
มจำกเจำ้ขอ
งอำคำร 
(กรณีผูค้รอ
บครองอำคำ
รเป็นผูข้ออ
นุญำต) 

- 1 0 ชุด - 

4) ใบรบัรองหรื
อใบอนุญำต
เปลีย่นกำรใ
ช้อำคำร 
(เฉพำะกรณี
ทีอ่ำคำรทีข่
ออนุญำตเป
ลีย่นกำรใช้ไ
ดร้บัใบรบัร
องหรือไดร้ ั
บใบอนุญำต
เปลีย่นกำรใ
ช้อำคำรมำแ
ลว้) 

- 1 0 ชุด - 

5) แผนผงับรเิว
ณ 
แบบแปลน 
รำยกำรประ
กอบแบบแป
ลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รำยกำรค ำน
วณโครงสรำ้
ง 
พรอ้มลงลำย
มือชื่อ 
เลขทะเบยีน
ของวศิวกร 
ผูอ้อกแบบ 
(เฉพำะกรณี
ทีก่ำรเปลีย่น

- 1 0 ชุด - 



ที ่
รำยกำรเอก
สำรยืน่เพิม่เ

ตมิ 

หน่วยงำนภำ
ครฐัผูอ้อกเอก

สำร 

จ ำนวนเอก
สำร 

ฉบบัจรงิ 

จ ำนวนเอกส
ำร 

ส ำเนำ 

หน่วย
นบัเอก
สำร  

หมำยเหต ุ

แปลงกำรใช้
อำคำร 
ท ำใหม้กีำรเ
ปลีย่นแปลง
น ้ำหนกับรร
ทุกบนพื้นอำ
คำรมำกขึน้ 
กวำ่ทีไ่ดร้บั
อนุญำตไวเ้
ดมิ 

7) หนงัสือรบัร
องของวศิวก
รผูอ้อกแบบ
และค ำนวณ 
พรอ้มส ำเนำ
หรือภำพถำ่
ยใบอนุญำตเ
ป็นผูป้ระกอ
บวชิำชีพวศิ
วกรรมควบ
คุม 
(กรณีทีเ่ป็น
อำคำร 
มีลกัษณะข
นำดอยูใ่นป
ระเภทเป็นวิ
ชำชีพวศิวก
รรมควบคุม
) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. คำ่ธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 

ออกตำมควำมในพระรำชบญัญตัคิวบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
 คำ่ธรรมเนียม 0 บำท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรรอ้งเรียน 
1) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน กรุงเทพมหำนคร รอ้งเรียนผำ่นกรมโยธำธกิำรและผงัเมือง 

หมำยเหตุ (1. ทำงอนิเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 



2. ทำงโทรศพัท ์(ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที ่6 : 02-299-
4000) 
3. ทำง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพฯ 
10320  
    และ 218/1 ถ.พระรำมที ่6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศนูย์ด ำรงธรรม กรมโยธำธกิำรและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้ง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟงัควำมคดิเห็น (ต ัง้อยู ่ณ ศูนย์บรกิำรขอ้มูลขำ่วสำรของรำชกำร 
ถนนพระรำมที ่6) 
) 

2) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน จงัหวดัอืน่ๆ รอ้งเรียนตอ่ผูว้ำ่รำชกำรจงัหวดั 
หมำยเหตุ (ผำ่นศนูยด์ ำรงธรรมประจ ำจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 
 

3) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ทีท่ ำกำรองค์กำรบรหิำรสว่นต ำบลเมืองเกษตร 85 หมูท่ี ่5 
ต ำบลเมืองเกษตร อ ำเภอขำมสะแกแสง จงัหวดันครรำชสีมำ โทรศพัท์/โทรสำร 
044-756344 
หมำยเหตุ - 

4) ช่องทำงกำรรอ้งเรียน ศนูยบ์รกิำรประชำชน ส ำนกัปลดัส ำนกันำยกรฐัมนตรี 
หมำยเหตุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สำยดว่น 1111 / 
www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300) 

 
18. ตวัอยำ่งแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก  

ไมม่ีแบบฟอร์ม ตวัอยำ่ง และคูม่ือกำรกรอก 

19. หมำยเหต ุ
- 

วนัที่
พมิพ ์

25/08/2558 

สถำน
ะ 

รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 
โดยส ำนกังำน 
ก.พ.ร. (OPDC) 

จดัท ำ
โดย 

องค์กำรบรหิำรสว่
นต ำบลเมืองเกษต
ร 
อ ำเภอขำมสะแกแ
สง 
จงัหวดันครรำชสี
มำ สถ.มท. 

อนุม ั
ตโิดย 

- 

เผยแ
พรโ่ด
ย 

- 



 
 


