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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงำน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน:  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว 
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง
ข้อบัญญัติท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ 25วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ ำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
21/05/2558 16:40  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานที่ให้บริการที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะด าเนินการเปลี่ยนการใช้อาคาร/ติดต่อด้วยตนเองณ

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการ
หนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วัน - กองช่าง/ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เวยีงห้าว 

 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วัน - กองช่าง/ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เวยีงห้าว 

 
 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตาม
กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง
จัดท าผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ 
 

7 วัน - กองช่าง/ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เวยีงห้าว 
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ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รำยละเอียดของขั้นตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5) 
 

12 วัน - กองช่าง/ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
เวยีงห้าว 

 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม 25 วัน 
 

14. งำนบริกำรน้ีผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บัตรประจ ำตัว
ประชำชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
15.2) เอกสำรอื่น ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 

แบบค ำขอ
อนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้อำคำร 
(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) ส ำเนำหรือ - 0 1 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ภำพถ่ำยเอกสำร
แสดงกำรเป็น
เจ้ำของอำคำร
หรือผู้ครอบครอง
อำคำร 

3) 

หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ำของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขอ
อนุญำต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่
ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) รำยกำรค ำนวณ - 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

โครงสร้ำงพร้อม
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ 
(เฉพำะกรณีที่
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้อำคำรท ำ
ให้มีกำร
เปลี่ยนแปลง
น  ำหนักบรรทุก
บนพื นอำคำร
มำกขึ นกว่ำที่
ได้รับอนุญำตไว้
เดิม 

7) 

หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณพร้อม
ส ำเนำหรือ
ภำพถ่ำย
ใบอนุญำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็น
อำคำรมีลักษณะ
ขนำดอยู่ใน
ประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชุด - 
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ที ่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ควบคุม) 

 
16. ค่ำธรรมเนียม 
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุม

อำคำรพ.ศ. 2522 
ค่ำธรรมเนียม0 บาท 
หมำยเหตุ - 
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน     องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว 

หมายเหตุ(1. ทางอินเทอร์เน็ต (www.Wianghao@ Hotmail.com) 
2. ทางโทรศัพท์ ( 053-918173) 
3. ทางไปรษณีย์ (111  หมู่ที่  7   องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  57120) 
 
 

  
  

 
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 
 

วันที่พิมพ์ 21/07/2558 
สถำนะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท ำโดย ธวัชชัย   ยาหลง 
อนุมัติโดย สอน     ศรีวิชัยเชียร 
เผยแพร่โดย  

 
 

http://www.Wianghao@/

