
 

คูม่อืส าหรบัประชาชน : การขออนญุาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานทีใ่หบ้รกิาร :เทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว* อ าเภอสนัทราย จังหวัดเชยีงใหม ่กระทรวงมหาดไทย 

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ือ่นไข (ถา้ม)ี ในการยืน่ค าขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคาร ซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใด 

ใชอ้าคารดงักลา่ว เพือ่กจิการควบคมุการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับ

กจิการหนึง่ประสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้ าหรับอกีกจิกรรมหนึง่จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจาก 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่หรอืไดแ้จง้เจา้พนักงานทอ้งถิน่ทราบแลว้ 

 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานทีใ่หบ้รกิาร 

ส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว อ าเภอสนัทราย จังหวดั

เชยีงใหม ่50290/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวนัจันทรถ์งึวนั

ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการก าหนด) ตัง้แตเ่วลา 

08:30 - 16:30 น. (มพัีกเทีย่ง) 

 

 

ข ัน้ตอน ระยะเวลา และสว่นงานทีร่บัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการด าเนนิการรวม :25 วนั 
 

ล าดบั ข ัน้ตอน ระยะเวลา สว่นทีร่บัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยืน่ขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารพรอ้มเอกสาร 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต

เปลีย่นการใชอ้าคาร) 

1 วนั - 

 

2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ

อนุญาต 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต

เปลีย่นการใชอ้าคาร) 

5 วนั - 

 

3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ด าเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจัดท า

ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งเชน่

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรทีด่นิฯ 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต

เปลีย่นการใชอ้าคาร) 

7 วนั - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ

เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้

อาคาร (น.5) 

(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในพืน้ทีท่ีจ่ะขออนุญาต

เปลีย่นการใชอ้าคาร) 

12 วนั - 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

 

ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 

 

บตัรประจ าตวัประชาชน 

ฉบบัจรงิ0ฉบบั 

ส าเนา1ฉบบั 

หมายเหตุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ(กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (แบบข. 3) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ส าเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคารหรอืผู ้

ครอบครองอาคาร 

ฉบบัจรงิ0ชดุ 

ส าเนา1ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง

อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที่

อาคารทีข่ออนุญาตเปลีย่นการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั

ใบอนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารมาแลว้) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

7) 

 

แผนผงับรเิวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 

ฉบบัจรงิ5ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

 

 

 

- 



ล าดบั ชือ่เอกสาร จ านวน และรายละเอยีดเพิม่เตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

8) 

 

รายการค านวณโครงสรา้งพรอ้มลงลายมอืชือ่เลขทะเบยีนของ

วศิวกรผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณีทีก่ารเปลีย่นแปลงการใชอ้าคารท า

ใหม้กีารเปลีย่นแปลงน า้หนกับรรทกุบนพืน้อาคารมากขึน้กวา่ที่

ไดร้บัอนุญาตไวเ้ดมิ 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

9) 

 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและค านวณพรอ้มส าเนาหรอื

ภาพถา่ยใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี

ทีเ่ป็นอาคารมลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรม

ควบคมุ) 

ฉบบัจรงิ1ชดุ 

ส าเนา0ชดุ 

หมายเหตุ- 

- 

 

 

คา่ธรรมเนยีม 

 

ล าดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวง ฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

(หมายเหต:ุ -) 

คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 

 

 

 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะน าบรกิาร 

 

ล าดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะน าบรกิาร 

1) ศนูยด์ ารงธรรมส านักงานเทศบาลต าบลเจดยีแ์มค่รัว โทร. 053-848601 

(หมายเหต:ุ (1. ทางอนิเทอรเ์น็ต (http://www.jdmaekrua.go.th) 

 

2) จังหวดัอืน่ๆรอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ ารงธรรมประจ าจังหวดัทกุจังหวดั)) 

3) ศนูยบ์รกิารประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตร ี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300) 

 

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ล าดบั ชือ่แบบฟอรม์ 

ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

 

หมายเหตุ 

- 
 



 

 

ชือ่กระบวนงาน:การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร:กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดยีว) 

หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายทีใ่หอ้ านาจการอนุญาต หรอืทีเ่กีย่วขอ้ง: 

1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

ระดบัผลกระทบ:บรกิารทีม่คีวามส าคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พืน้ทีใ่หบ้รกิาร:ทอ้งถิน่ 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ าหนดระยะเวลา:: พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัตทิอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 

2522 

ระยะเวลาทีก่ าหนดตามกฎหมาย / ขอ้ก าหนด ฯลฯ: 25.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0 

 จ านวนค าขอทีม่ากทีส่ดุ 0 

 จ านวนค าขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0 

 

ชือ่อา้งองิของคูม่อืประชาชน:ส าเนาคูม่อืประชาชน 21/07/2015 14:19 การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตาม

มาตรา 33 
 

 

เอกสารฉบบันีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื:- 

ขอ้มูลส าหรบัเจา้หนา้ที ่


