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คู่มือสาํหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี�ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน : การขออนญุาตเปลี
ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารสว่นตําบลวิเชตนคร อําเภอแจ้ห่ม จงัหวดัลําปาง 
 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น  
(กระบวนงานบริการที
เบ็ดเสร็จในหนว่ยเดียว)  

 

4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง 
  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง : 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ : บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม 
 

7. พื 2นที�ให้บริการ : ท้องถิ
น  
 

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  
กฏกระทรวงข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติ
ควบคมุอาคาร  พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25 วนั 
 

9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด  0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด  0 
 

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเปลี
ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 อบต.วิเชตนคร  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที�ให้บริการกองช่าง อบต.วิเชตนคร/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที$ทางราชการกําหนด)  
ตั&งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที$ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ
งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้
อาคารดงักล่าวเพื
อกิจการควบคมุการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับกิจการ
หนึ
ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึ
ง จะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิ
น หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถิ
นทราบแล้ว 
 
13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบ
เอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเปลี
ยนการใช้
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่ 
จงัหวดัลําปาง 

 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสารประกอบการ
ขออนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่ 
จงัหวดัลําปาง 

 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นดําเนินการ
ตรวจสอบการใช้ประโยชน์
ที
ดนิตามกฎหมายวา่ด้วยการ
ผงัเมืองตรวจสอบสถานที

ก่อสร้างจดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื
นที

เกี
ยวข้อง เชน่ ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื
องเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ และ 
พรบ.จดัสรรที
ดนิ ฯ 
 

7 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่ 
จงัหวดัลําปาง 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 
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ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต (อ.1) 
และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเปลี
ยนการใช้
อาคาร (น.5) 

12 วนั องค์การบริหารสว่น
ตําบลวิเชตนคร 
อําเภอแจ้หม่ 
จงัหวดัลําปาง 

กองชา่ง  
อบต.วิเชตนคร 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 25 วนั 
 

14. งานบริการนี 2ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Hนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบคําขออนญุาตเปลี&ยนการใช้

อาคาร (แบบ ข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 
สําเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดง
การเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้

ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสารยื�นเพิ�มเติม 
หน่วยงาน
ภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวน
เอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

3) 

หนงัสือแสดงความยินยอมจาก

เจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนญุาต) 

 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอนญุาตเปลี&ยนการ

ใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที&อาคารที&ขอ

อนญุาตเปลี&ยนการใช้ได้รับ

ใบรับรองหรือได้รับใบอนญุาต
เปลี&ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 

 

- 1 0 ชดุ - 

5) 
แผนผงับริเวณ แบบแปลน รายการ

ประกอบแบบแปลน 

 

- 5 0 ชดุ - 

6) 

รายการคํานวณโครงสร้าง พร้อมลง

ลายมือชื&อ เลขทะเบียนของวิศวกร 

ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที&การ

เปลี&ยนแปลงการใช้อาคาร ทําให้มี

การเปลี&ยนแปลงนํ 9าหนกับรรทกุบน

พื 9นอาคารมากขึ 9น กว่าที&ได้รับ
อนญุาตไว้เดมิ 

 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ

และคํานวณ พร้อมสําเนาหรือ

ภาพถ่ายใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีที&

เป็นอาคาร มีลกัษณะขนาดอยูใ่น

ประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

 

- 1 0 ชดุ - 
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16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ค่าธรรมเนียม  0 บาท 
หมายเหตุ – 
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน  อบต.วิเชตนคร โทร. 054 369847 ตอ่ 11 

หมายเหตุ  - 
 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ร้องเรียนตอ่ผู้วา่ราชการจงัหวดัลําปาง 
หมายเหตุ  (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ลําปาง) 
 

3) ช่องทางการร้องเรียน กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนผา่นกรมโยธาธิการและผงัเมือง 
หมายเหตุ –  
1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที$ 6 : 02-299-4000) 
3. ทาง ไปรษณีย์ (224 ถ.พระราม 9 แขวงหว้ยขวาง เขตหว้ยขวาง กรุงเทพฯ 10320  
และ 218/1 ถ.พระรามที$ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400) 
4. ศูนย์ดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผงัเมือง (โทร. 02-299-4311-12)  
5. ร้อง เรียนดว้ยตนเอง 
6. ตูรั้บฟังความคิดเห็น (ตั&งอยู่ ณ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ถนนพระรามที$ 6) 
 

4) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชน สํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ( เลขที$ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที$ 1 ถ.พิษณโุลก เขตดสิุต กทม. 10300) 
 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 
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19. หมายเหตุ 
- 

วันที�พมิพ์ 04/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Hนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลวิเช

ตนคร อําเภอแจ้หม่ จงัหวดัลําปาง 
สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


