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คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ : เทศบำลตำบลม่วงยำยอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรำย
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงำนบริกำรที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงำนบริกำรที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญำต/ออกใบอนุญำต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริกำรที่มีควำมสำคัญด้ำนเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ให้บริกำร : ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒กฎกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกำศกระทรวงมหำดไทยที่ออกโดยอำศัยอำนำจตำมพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 25วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมำตรำ๓๓
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น.
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรซึ่งไม่เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้อำคำรดังกล่ำวเพื่อกิจกำรควบคุมกำรใช้และกรณีเจ้ำของหรือผู้ครอบครองอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้สำหรับกิจกำร
หนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอำคำรประเภทควบคุมกำรใช้สำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญำตจำกเจ้ำพนักงำนท้องถิ่น
หรือได้แจ้งเจ้ำพนักงำนท้องถิ่นทรำบแล้ว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่
1)

2)

3)

4)

ส่วนงำน /
หมำยเหตุ
ระยะเวลำ
รำยละเอียดของขั้นตอนกำรบริกำร
หน่วยงำนที่
ให้บริกำร
รับผิดชอบ
กำรตรวจสอบ ยื่นขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรพร้อม
1 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
เอกสำร
เอกสำร
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้อำคำร)
กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำเอกสำร 5 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
ประกอบกำรขออนุญำต
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
ขออนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้อำคำร)
กำรพิจำรณำ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นดำเนินกำรตรวจสอบ
7 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินตำมกฎหมำยว่ำด้วย
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
กำรผังเมืองตรวจสอบสถำนที่ก่อสร้ำง
ขออนุญำตเปลี่ยน
จัดทำผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กำรใช้อำคำร)
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้องเช่นประกำศ
กระทรวงคมนำคมเรื่องเขตปลอดภัยใน
กำรเดินอำกำศเขตปลอดภัยทำงทหำรฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
กำรลงนำม/ เจ้ำพนักงำนท้องถิ่นตรวจพิจำรณำแบบ
12 วัน
(องค์กรปกครองส่วน
คณะกรรมกำร แปลนและพิจำรณำออกใบอนุญำต (อ.1)
ท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะ
มีมติ
และแจ้งให้ผู้ขอมำรับใบอนุญำตเปลี่ยน
ขออนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้อำคำร (น.5)
กำรใช้อำคำร)
ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วัน
ประเภท
ขั้นตอน

14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
ที่

รำยกำรเอกสำรยืนยันตัวตน

1)

บัตรประจำตัวประชำชน

-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
0

2)

หนังสือรับรองนิติบุคคล

-

0

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร

จำนวน
เอกสำร
สำเนำ
1
1

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ

ฉบับ

(กรณีบุคคล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติ
บุคคล)

ชุด
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15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รำยกำรเอกสำรยื่นเพิ่มเติม

1) แบบคำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
(แบบข. 3)
2) สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็น
เจ้ำของอำคำรหรือผู้ครอบครองอำคำร
3) หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของ
อำคำร (กรณีผู้ครอบครองอำคำรเป็นผู้ขอ
อนุญำต)
4) ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะกรณีที่อำคำรที่ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว)
5) แผนผังบริเวณแบบแปลนรำยกำรประกอบ
แบบแปลน
6) รำยกำรคำนวณโครงสร้ำงพร้อมลงลำยมือ
ชื่อเลขทะเบียนของวิศวกรผู้ออกแบบ
(เฉพำะกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบน
พื้นอำคำรมำกขึ้นกว่ำที่ได้รับอนุญำตไว้เดิม
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและ
คำนวณพร้อมสำเนำหรือภำพถ่ำย
ใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เป็นอำคำรมีลักษณะขนำด
อยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม)

หน่วยงำน
ภำครัฐผู้ออก
เอกสำร
-

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง
1

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

จำนวน หน่วยนับ หมำย
เอกสำร
สำเนำ เอกสำร เหตุ
0
ชุด
-

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม……………….บำท
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน กรุงเทพมหำนครร้องเรียนผ่ำนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
หมำยเหตุ 1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำง เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) ช่องทำงกำรร้องเรียนจังหวัดอื่นๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
หมำยเหตุ(ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดประจำจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบำลตำบลม่วงยำย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงรำย
เบอร์โทรศัพท์ 053-608000-1
4) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศูนย์บริกำรประชำชนสำนักปลัดสำนักนำยกรัฐมนตรี
หมำยเหตุ เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

