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คู่มือส ำหรบัประชำชน: กำรขออนุญำตเปล่ียนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบ:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน:การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:เทศบาลต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดัปัตตานี 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบรกิารสว่นทอ้งถิน่  
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รบัรอง  
5. กฎหมำยท่ีให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 
1) พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 
6. ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม  
7. พื้นท่ีให้บริกำร: ทอ้งถิน่  
8. กฎหมำยข้อบงัคบั/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ :  พระราชบญัญตัคิวบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำท่ีก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 25วนั 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีมำกท่ีสุด 0  
 จ ำนวนค ำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  
10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33  เทศบา่่ลต าบลบางปู 
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานทีใ่ห้บริการส านกังานเทศบาลต าบลบางป ู400 หมู่ที ่3 ต.บางป ูอ.ยะหริง่ จ.ปัตตานี 94150 

 โทร. 073491315/ตดิต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์(ยกเวน้วนัหยุดทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 

 
 

12. หลกัเกณฑ ์วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึง่ไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบุ้คคลใดใช้
อาคารดงักล่าวเพือ่กจิการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรบั
กจิการหน่ึงหระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้ าหรบัอกีกจิกรรมหนึ่งจะต้องไดร้บัใบอนุญาตจากเจา้
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พนกังานทอ้งถิน่หรอืไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถิน่ทราบแลว้ 
 
 
 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนท่ีรบัผิดชอบ 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลีย่นการ
ใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่น
การใชอ้าคาร) 

2) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่น
การใชอ้าคาร) 

3) 

การพจิารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน่
ด าเนินการตรวจสอบการ
ใชป้ระโยชน์ทีด่นิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการผงั
เมอืงตรวจสอบสถานที่
ก่อสรา้งจดัท าผงับรเิวณ
แผนทีส่งัเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง
เช่นประกาศกระทรวง
คมนาคมเรื่องเขตปลอดภยั
ในการเดนิอากาศเขต
ปลอดภยัทางทหารฯและ
พรบ.จดัสรรทีด่นิฯ 
 

7 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่น
การใชอ้าคาร 
) 

4) 
การลงนาม/
คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนกังานทอ้งถิน่ตรวจ
พจิารณาแบบแปลนและ

12 วนั - (องคก์รปกครอง
สว่นทอ้งถิน่ใน
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ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนท่ี
รบัผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

 พจิารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบั
ใบอนุญาตเปลีย่นการใช้
อาคาร (น.5) 
 

พืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่น
การใชอ้าคาร) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 วนั 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบติัรำชกำรมำแล้ว 
ยงัไม่ผ่านการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลกัฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยนัตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงำนภำครฐั 

ท่ี 
รำยกำร

เอกสำรยืนยนั
ตวัตน 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ าตวั
ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

2) 
หนงัสอืรบัรอง
นิตบิุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิตบิุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรบัยื่นเพ่ิมเติม 

ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

1) 

แบบค าขออนุญาต
เปลีย่นการใช้
อาคาร (แบบข. 3) 
 
 
 

- 1 0 ชุด - 

2) 
ส าเนาหรอื
ภาพถ่ายเอกสาร

- 0 1 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

แสดงการเป็น
เจา้ของอาคารหรอื
ผูค้รอบครอง
อาคาร 

3) 

หนงัสอืแสดง
ความยนิยอมจาก
เจา้ของอาคาร 
(กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้อ
อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรบัรองหรอื
ใบอนุญาตเปลีย่น
การใชอ้าคาร 
(เฉพาะกรณีที่
อาคารทีข่อ
อนุญาตเปลีย่น
การใชไ้ดร้บั
ใบรบัรองหรอื
ไดร้บัใบอนุญาต
เปลีย่นการใช้
อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผงับรเิวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน 

 
 
 

- 5 0 ชุด - 

6) 

รายการค านวณ
โครงสรา้งพรอ้มลง
ลายมอืชื่อเลข
ทะเบยีนของวศิวกร
ผูอ้อกแบบ (เฉพาะ
กรณีทีก่าร

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพ่ิมเติม 

หน่วยงำน
ภำครฐัผู้ออก

เอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบบัจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วย
นับ

เอกสำร  
หมำยเหตุ 

เปลีย่นแปลงการใช้
อาคารท าใหม้กีาร
เปลีย่นแปลง
น ้าหนกับรรทุกบน
พืน้อาคารมากขึน้
กว่าทีไ่ดร้บัอนุญาต
ไวเ้ดมิ 

7) 

หนงัสอืรบัรองของ
วศิวกรผูอ้อกแบบ
และค านวณพรอ้ม
ส าเนาหรอื
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวชิาชพี
วศิวกรรมควบคุม 
(กรณีทีเ่ป็นอาคาร
มลีกัษณะขนาดอยู่
ในประเภทเป็น
วชิาชพีวศิวกรรม
ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติัควบคมุ

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 
 
 
 
 

17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
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1) ช่องทำงกำรร้องเรียนกรุงเทพมหานครรอ้งเรยีนผ่านกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง 
หมายเหตุ(1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท ์(ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที ่6 : 02-299-4000) 
3. ทางไปรษณีย ์(224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวางเขตหว้ยขวางกรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที ่6 แขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนยด์ ารงธรรมกรมโยธาธกิารและผงัเมอืง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. รอ้งเรยีนดว้ยตนเอง 
6. ตูร้บัฟังความคดิเหน็ (ตัง้อยู่ณศูนยบ์รกิารขอ้มลูข่าวสารของราชการถนนพระรามที ่6) 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียนส านักงานเทศบาลต าบลบางป ู400 หมู่ที ่3 ต าบลบางป ูอ าเภอยะหริง่ จงัหวดั
ปัตตาน ี94150  โทร. 073491315 
หมายเหตุ  

3) ช่องทำงกำรร้องเรียนศูนยบ์รกิารประชาชนส านกัปลดัส านกันายกรฐัมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลกเขตดุสติกทม. 10300) 

 
18. ตวัอย่ำงแบบฟอรม์ ตวัอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก 

19. หมำยเหตุ 
 

วนัท่ีพิมพ ์ 25/08/2558 
สถำนะ รออนุมตัขิ ัน้ที ่2 โดยส านกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จดัท ำโดย เทศบาลต าบลบางปู 
อนุมติัโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


