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คู่มือส ำหรับประชำชน: กำรขออนุญำตเปล่ียนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33 
หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ: เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ช่ือกระบวนงำน: การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน: เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 
3. ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมำยที่ให้อ ำนำจกำรอนุญำต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริกำร: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก ำหนดระยะเวลำ :  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอ านาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลำที่ก ำหนดตำมกฎหมำย / ข้อก ำหนด ฯลฯ  25 วนั  
9. ข้อมูลสถติ ิ
 จ ำนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จ ำนวนค ำขอที่มำกที่สุด 0  

 จ ำนวนค ำขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด 
ส าเนาคูมื่อประชาชน 24/08/2015 15:55  

11. ช่องทำงกำรให้บริกำร  
1) สถานท่ีให้บริการ เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอด่านขุนทด จงัหวดันครราชสีมา 30210 โทรศพัท์ : 

044-249081   แฟกซ์ : 044-249081 
website : http://www.nongbuatakiat.go.th//ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรย่ืนค ำขอ และในกำรพจิำรณำอนุญำต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้
อาคารดงักล่าวเพ่ือกิจการควบคมุการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้ส าหรับกิจการ
หนึง่ หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึง่ จะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถ่ิน หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว 
 
 
13. ขัน้ตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเปล่ียนการใช้
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั เทศบาลต าบล
หนองบวัตะเกียด 
อ าเภอดา่นขนุ
ทด จงัหวดั
นครราชสีมา 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั เทศบาลต าบล
หนองบวัตะเกียด 
อ าเภอดา่นขนุ
ทด จงัหวดั
นครราชสีมา 

- 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ท่ีดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง
จดัท าผงับริเวณแผนท่ี
สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต
ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 

7 วนั เทศบาลต าบล
หนองบวัตะเกียด 
อ าเภอดา่นขนุ
ทด จงัหวดั
นครราชสีมา 

- 
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รำยละเอียดของขัน้ตอน

กำรบริกำร 
ระยะเวลำ
ให้บริกำร 

ส่วนงำน / 
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ  

หมำยเหตุ 

เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเปล่ียนการใช้
อาคาร (น.5) 
 

12 วนั เทศบาลต าบล
หนองบวัตะเกียด 
อ าเภอดา่นขนุ
ทด จงัหวดั
นครราชสีมา 

- 

ระยะเวลำด ำเนินกำรรวม   25 วนั 
 

14. งำนบริกำรนี ้ผ่ำนกำรด ำเนินกำรลดขัน้ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริำชกำรมำแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการด าเนินการลดขัน้ตอน 
 
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นค ำขอ 

15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
บตัรประจ ำตวั
ประชำชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล
ธรรมดำ) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสำรอ่ืน ๆ ส ำหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

1) 
แบบค ำขอ
อนญุำตเปล่ียน

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

กำรใช้อำคำร 
(แบบ ข. 3) 

2) 

ส ำเนำหรือ
ภำพถ่ำยเอกสำร
แสดงกำรเป็น
เจ้ำของอำคำร 
หรือผู้ครอบครอง
อำคำร 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ำของ
อำคำร (กรณีผู้
ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขอ
อนญุำต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีท่ีอำคำรท่ี
ขออนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
ได้รับใบรับรอง
หรือได้รับ
ใบอนญุำต
เปล่ียนกำรใช้
อำคำรมำแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 
แผนผงับริเวณ 
แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

รำยกำรประกอบ
แบบแปลน 

6) 

รำยกำรค ำนวณ
โครงสร้ำง พร้อม
ลงลำยมือช่ือ เลข
ทะเบียนของ
วิศวกร 
ผู้ออกแบบ 
(เฉพำะกรณีท่ี
กำรเปล่ียนแปลง
กำรใช้อำคำร ท ำ
ให้มีกำร
เปล่ียนแปลง
น ำ้หนกับรรทกุ
บนพืน้อำคำร
มำกขึน้ กวำ่ท่ี
ได้รับอนญุำตไว้
เดมิ 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
ค ำนวณ พร้อม
ส ำเนำหรือ
ภำพถ่ำย
ใบอนญุำตเป็นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคมุ 
(กรณีท่ีเป็น
อำคำร มี

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงำนภำครัฐ
ผู้ออกเอกสำร 

จ ำนวน
เอกสำร 
ฉบับจริง 

จ ำนวนเอกสำร 
ส ำเนำ 

หน่วยนับ
เอกสำร  หมำยเหตุ 

ลกัษณะขนำดอยู่
ในประเภทเป็น
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคมุ) 

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

อำคำร พ.ศ. 2522 
 ค่ำธรรมเนียม 0 บาท 
หมำยเหตุ -   
 

 
17. ช่องทำงกำรร้องเรียน 
1) ช่องทำงกำรร้องเรียน เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดันครราชสีมา 30210 

โทรศพัท์ : 044-249081   แฟกซ์ : 044-249081 website : http://www.nongbuatakiat.go.th/ 
หมายเหตุ - 

2) ช่องทำงกำรร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนตอ่ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทำงกำรร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน ส านกัปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
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. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมำยเหตุ 
- 
 

วันท่ีพมิพ์ 24/08/2558 
สถำนะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 1 โดยหวัหน้า
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หนว่ยงาน (Reviewer) 
จัดท ำโดย เทศบาลต าบลหนองบวัตะเกียด 

อ าเภอดา่นขนุทด จงัหวดั
นครราชสีมา สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


