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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลคําปาหลาย อําเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏ
กระทรวงขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 อภิชาแสนเฮือง สําเนา
คูมือประชาชน 22/07/2015 08:20
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ สํานักงานเทศบาลตําบลคําปาหลาย 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง
จังหวัดมุกดาหาร 49000 โทรศัพท 042643058/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด)
ตั้งแตเวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคล
ใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใช และกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช
สําหรับกิจการหนึ่ง หระสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะตองไดรับ
ใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

1)

ประเภทขั้นตอน

การตรวจสอบเอกสาร ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการ 1 วัน
ใชอาคาร พรอมเอกสาร

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 5 วัน
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

-

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการ
ใชประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผัง
เมืองตรวจสอบสถานที่
กอสรางจัดทําผังบริเวณ
แผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
เชน ประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการ
เดินอากาศ เขตปลอดภัย
ทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรที่ดิน ฯ

-

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมา
รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใชอาคาร (น.5)

-

2)

3)

4)

รายละเอียดของขั้นตอน ระยะเวลา
การบริการ
ใหบริการ

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)
(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
)

(องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร)
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14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน
รายการ
จํานวน
หนวย
จํานวนเอกสาร
ที่ เอกสารยืนยัน ภาครัฐผูออก
เอกสาร
นับ
หมายเหตุ
สําเนา
ตัวตน
ฉบับจริง
เอกสาร
เอกสาร
บัตรประจําตัว 0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
1)
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรอง 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
2)
นิติบุคคล

ที่
1)
2)

3)

4)

5)

6)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
หนวยงาน
รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม ภาครัฐผูออก
เอกสาร
แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใช อาคาร (แบบ ข. 3)
สําเนาหรือภาพถายเอกสาร
แสดงการเปนเจาของอาคาร
หรือผูครอบครองอาคาร
หนังสือแสดงความยินยอมจาก เจาของอาคาร (กรณีผู
ครอบครองอาคารเปนผูขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยน การใชอาคาร (เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการ
ใชไดรับใบรับรองหรือไดรับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
มาแลว)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบแบบแปลน
รายการคํานวณโครงสราง พรอม ลงลายมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกร ผูออกแบบ (เฉพาะกรณี
ที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคาร
ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก

จํานวน
จํานวน
เอกสาร เอกสาร
ฉบับจริง
สําเนา
1
0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

7)

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน
ภาครัฐผูออก
เอกสาร

บรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้น
กวาที่ไดรับอนุญาตไวเดิม
หนังสือรับรองของวิศวกร
ผูออกแบบและคํานวณ พรอม
สําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม (กรณีที่เปนอาคาร มี
ลักษณะขนาดอยูในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง
1

จํานวน
เอกสาร
สําเนา
0

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ 17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน กรุงเทพมหานคร รองเรียนผานกรมโยธาธิการและผังเมือง
หมายเหตุ (1. ทางอินเทอรเน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทางโทรศัพท (ถ.พระราม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรามที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทาง ไปรษณีย (224 ถ.พระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนยดํารงธรรม กรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. รอง เรียนดวยตนเอง
6. ตูรับฟงความคิดเห็น (ตั้งอยู ณ ศูนยบริการขอมูลขาวสารของราชการ ถนนพระรามที่ 6)
)
2) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลคําปาหลาย
หมายเหตุ ( เลขที่ 354 หมู 1 ตําบลคําปาหลาย อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 49000 /
โทรศัพท 042643058 / โทรสาร 042643058 / www.khampalai.go.th )
3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู
ปณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
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18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ
สถานะ

24/07/2558
รออนุมัติขั้นที่ 2 โดย
สํานักงาน ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย เทศบาลตําบลคําปาหลาย
อําเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย -

