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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลอทุยัอําเภออทุยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลอทุยัอําเภออทุยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 1) 

6. ระดบัผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ข้อบญัญตัท้ิองถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25วนั 
9. ข้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน0   

จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0   

จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0   

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33  เทศบาลตําบลอทุยัสําเนาคูมื่อ

ประชาชน 27/07/2015 09:48  
11. ช่องทางการให้บริการ  

สถานทีใ่ห้บริการกองช่างเทศบาลตําบลอทุยัอําเภออทุยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210 

โทร. 0-3535-6255  

/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

1) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด) ตัง้แต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้หรือยนิยอมให้บคุคลใดใช้

อาคารดงักลา่วเพ่ือกิจการควบคมุการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับกิจการ

หนึง่หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึง่จะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน

หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเปลี่ยนการใช้

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลตําบล

อทุยัอําเภออทุยั

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุย

า 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลตําบล

อทุยัอําเภออทุยั

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุย

า 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ี

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

7 วนั เทศบาลตําบล

อทุยัอําเภออทุยั

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุย

า 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตเปลี่ยนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

12 วนั เทศบาลตําบล

อทุยัอําเภออทุยั

จงัหวดั

พระนครศรีอยธุย

า 

- 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนั 
14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ รายการเอกสาร
ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิตบิคุคล) 

 
15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตเปล่ียน

การใช้อาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) สําเนาหรือ - 0 1 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอม

จากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขอ

อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนญุาต

เปล่ียนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีท่ีอาคารท่ี

ขออนญุาต

เปล่ียนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนญุาต

เปล่ียนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

6) รายการคํานวณ - 1 0 ชดุ - 



5/7 
 

ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณพร้อม

สําเนาหรือ

ภาพถ่าย

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียนกองช่างเทศบาลตําบลอทุยัอําเภออทุยัจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 13210  โทร. 0-3535-

6255 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พิษณโุลกเขตดสิุตกทม. 10300) 
 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พมิพ์ 07/08/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลอทุยัอําเภออทุยั

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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