1/5

คู่มือสาหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริการ: ท้องถิ่น
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กาหนดตามกฎหมาย / ข้อกาหนด ฯลฯ 25 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สาเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 21/05/2558
16:40
11. ช่องทางการให้บริการ
1) สถานที่ให้บริการ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โทรศัพท์, โทรสาร
077-630400 / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08:30-16:30 น.
(ไม่มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่งหระสงค์
ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ
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ที่

ประเภทขั้นตอน

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้บริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารพร้อมเอกสาร

1 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดทาผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรที่ดินฯ

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)

1)

2)

3)

4)

12 วัน

ส่วนงาน /
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาง
มะพร้าว อาเภอ
หลังสวน จังหวัด
ชุมพร
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาง
มะพร้าว อาเภอ
หลังสวน จังหวัด
ชุมพร
องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาง
มะพร้าว อาเภอ
หลังสวน จังหวัด
ชุมพร

องค์การบริหาร
ส่วนตาบลบาง
มะพร้าว อาเภอ
หลังสวน จังหวัด
ชุมพร

ระยะเวลาดาเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ

หมายเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นทีท่ ี่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร
)

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร)
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ที่
1)
2)

ที่
1)

2)

3)

4)

5)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
บัตรประจาตัว
0
1
ฉบับ
(กรณีบุคคล
ประชาชน
ธรรมดา)
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)
บุคคล
15.2) เอกสารอื่น ๆ สาหรับยื่นเพิ่มเติม
รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้
ยื่นเพิ่มเติม
ออกเอกสาร
แบบคาขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(แบบข. 3)
สาเนาหรือ
ภาพถ่ายเอกสาร
แสดงการเป็น
เจ้าของอาคาร
หรือผู้ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอมจาก
เจ้าของอาคาร
(กรณีผู้
ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยน
การใช้อาคาร
(เฉพาะกรณีที่
อาคารที่ขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือ
ได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้
อาคารมาแล้ว)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน

จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
1
0
ชุด
-

0

1

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

5

0

ชุด

-
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ที่

6)

7)

รายการเอกสาร หน่วยงานภาครัฐผู้ จานวนเอกสาร จานวนเอกสาร หน่วยนับ
หมายเหตุ
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
สาเนา
เอกสาร
ออกเอกสาร
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคานวณ 1
0
ชุด
โครงสร้างพร้อม
ลงลายมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ
(เฉพาะกรณีที่การ
เปลี่ยนแปลงการ
ใช้อาคารทาให้มี
การเปลี่ยนแปลง
น้าหนักบรรทุก
บนพื้นอาคารมาก
ขึ้นกว่าที่ได้รับ
อนุญาตไว้เดิม
หนังสือรับรอง
1
0
ชุด
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คานวณพร้อม
สาเนาหรือ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็น
อาคารมีลักษณะ
ขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

16. ค่าธรรมเนียม
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ค่าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ -
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17. ช่องทางการร้องเรียน
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารส่วนตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
หมายเหตุ (หมู่ที่ 3 ตาบลบางมะพร้าว อาเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 /โทรศัพท์,โทรสาร 077-630400
/077-630401 / เว็บไซต์ www.bangmaphraow.go.th)
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันที่พิมพ์
สถานะ
จัดทาโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

1/10/2560
เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว
นางสาวศศิชา สุขยุพักตร์
นายสันต์ ฉิมหาด
พันจ่าเอก ชานาญ ขาอนันต์

