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คู่มือสําหรั บประชาชน : การขออนุญาตเปลียนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลียนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ ห่ม จังหวัดลําปาง
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน2 ทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
กฏกระทรวงข้ อบัญญัตทิ ้ องถิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
25
วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน
0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน การขออนุญาตเปลียนการใช้ อาคารตามมาตรา 33 อบต.วิเชตนคร
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการกองช่าง อบต.วิ เชตนคร/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที $ทางราชการกํ าหนด)
ตัง& แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย$ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพือกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ สําหรับกิจการ
หนึง หระสงค์ใช้ เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สําหรับอีกกิจกรรมหนึง จะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถิน หรื อได้ แจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถินทราบแล้ ว
13. ขัน2 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ที

ประเภทขัน2 ตอน

รายละเอียดของขัน2 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การตรวจสอบ
เอกสาร

ยืนขออนุญาตเปลียนการใช้
อาคาร พร้ อมเอกสาร

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
5 วัน
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนุญาต

องค์การบริ หารส่วน กองช่าง
ตําบลวิเชตนคร
อบต.วิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถินดําเนินการ 7 วัน
ตรวจสอบการใช้ ประโยชน์
ทีดินตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ผังเมืองตรวจสอบสถานที
ก่อสร้ างจัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมายอืนที
เกียวข้ อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ
พรบ.จัดสรรทีดิน ฯ

องค์การบริ หารส่วน กองช่าง
ตําบลวิเชตนคร
อบต.วิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

1 วัน

1)

2)

3)

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน กองช่าง
ตําบลวิเชตนคร
อบต.วิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง
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ที

ประเภทขัน2 ตอน

รายละเอียดของขัน2 ตอน
การบริการ

ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ
องค์การบริ หารส่วน กองช่าง
ตําบลวิเชตนคร
อบต.วิเชตนคร
อําเภอแจ้ หม่
จังหวัดลําปาง

ระยะเวลา
ให้ บริการ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ
12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1)
4)
และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตเปลียนการใช้
อาคาร (น.5)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน

14. งานบริการนีผ2 ่ านการดําเนินการลดขัน2 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
H
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
หน่ วยงานภาครั ฐ จํานวน จํานวน หน่ วยนับ
รายการเอกสาร
ที
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา เอกสาร
0
1
ฉบับ
(กรณีบคุ คลธรรมดา)
1) บัตรประจําตัวประชาชน 2) หนังสือรับรองนิตบิ คุ คล -

0

1

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
หน่ วยงาน
จํานวน
ภาครั
ฐ
ผู
้
ที
รายการเอกสารยืนเพิมเติม
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
แบบคําขออนุญาตเปลี&ยนการใช้
1
1)
อาคาร (แบบ ข. 3)
สําเนาหรื อภาพถ่ายเอกสารแสดง 0
2) การเป็ นเจ้ าของอาคาร หรื อผู้
ครอบครองอาคาร

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล)

จํานวน
เอกสาร
สําเนา

หน่ วยนับ
เอกสาร

0

ชุด

-

1

ชุด

-

หมายเหตุ
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ที

รายการเอกสารยืนเพิมเติม

หนังสือแสดงความยินยอมจาก
3) เจ้ าของอาคาร (กรณีผ้ คู รอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขออนุญาต)

หน่ วยงาน
จํานวน
ภาครั ฐผู้
เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง
1

จํานวน
หน่ วยนับ
เอกสาร เอกสาร
หมายเหตุ
สําเนา
0
ชุด
-

ใบรับรองหรื อใบอนุญาตเปลี&ยนการ ใช้ อาคาร (เฉพาะกรณีที&อาคารที&ขอ
4) อนุญาตเปลี&ยนการใช้ ได้ รับ
ใบรับรองหรื อได้ รับใบอนุญาต
เปลี&ยนการใช้ อาคารมาแล้ ว)

1

0

ชุด

-

แผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการ 5) ประกอบแบบแปลน

5

0

ชุด

-

รายการคํานวณโครงสร้ าง พร้ อมลง ลายมือชื&อ เลขทะเบียนของวิศวกร
ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที&การ
6) เปลี&ยนแปลงการใช้ อาคาร ทําให้ มี
การเปลี&ยนแปลงนํ 9าหนักบรรทุกบน
พื 9นอาคารมากขึ 9น กว่าที&ได้ รับ
อนุญาตไว้ เดิม

1

0

ชุด

-

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ และคํานวณ พร้ อมสําเนาหรื อ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบ
7) วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณีที&
เป็ นอาคาร มีลกั ษณะขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

0

ชุด

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ –
17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847 ต่อ 11
หมายเหตุ 2)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัดลําปาง
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดํารงธรรมประจํ าจังหวัด ลําปาง)

3)

ช่ องทางการร้ องเรี ยน กรุงเทพมหานคร ร้ องเรี ยนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ –
1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที $ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณี ย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที $ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ ดํารงธรรม กรมโยธาธิ การและผังเมื อง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้อง เรี ยนด้วยตนเอง
6. ตูร้ ับฟั งความคิ ดเห็น (ตัง& อยู่ ณ ศูนย์บริ การข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที $ 6)

4)

ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที $ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)

18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
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19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

04/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั H 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลวิเช
ตนคร อําเภอแจ้ หม่ จังหวัดลําปาง
สถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

