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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ : องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 

กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 

1. ช่ือกระบวนงาน: การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 

3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ี

เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อาํนาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืน้ท่ีให้บริการ: ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ    25  วนั  

9. ข้อมูลสถติิ 

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 อบต.บ้านพร้าว สจัจพร สําเนา

คูมื่อประชาชน 31/08/2015 15:43  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานท่ีให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลบา้นพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก 65120   

โทร./โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th/ติดต่อดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกําหนด)  

ตัง้แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเทีย่ง) 

หมายเหตุ - 
 

12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้

อาคารดงักลา่วเพ่ือกิจการควบคมุการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับกิจการ

หนึ่ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

ท้องถ่ิน หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว 
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13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ท่ี ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน 

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงาน

ท่ีรับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคาร 

พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร  

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

 

- 

2) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณา

เอกสารประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

 

- 

3) การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินดําเนินการตรวจ- 

สอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินตามกฎหมาย 

วา่ด้วยการผงัเมืองตรวจสอบสถานท่ี

ก่อสร้างจดัทําผงับริเวณแผนท่ีสงัเขป

ตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เชน่ 

ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ เขต

ปลอดภยัทางทหาร ฯ และ พรบ.

จดัสรรท่ีดนิ ฯ 
 

7 วนั องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

4) การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจพิจารณา

แบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนญุาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมา

รับใบอนญุาตเปล่ียนการใช้อาคาร 

(น.5) 
 

12 วนั องค์การบริหาร 

สว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย 

จงัหวดัพิษณโุลก 

- 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   25 วนั 

 

14. งานบริการนี ้ผ่านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 
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15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคาํขอ 

 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 

ท่ี 
รายการเอกสารยืนยัน

ตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) บตัรประจําตวัประชาชน - 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคลธรรมดา) 

2) หนงัสือรับรองนิตบิคุคล - 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับย่ืนเพิ่มเตมิ 
 

ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) แบบคําขออนญุาตเปล่ียนการใช้

อาคาร (แบบ ข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) สําเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดง

การเป็นเจ้าของอาคาร หรือผู้

ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชดุ - 

3) หนงัสือแสดงความยินยอมจาก

เจ้าของอาคาร(กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนญุาต) 

 

- 1 0 ชดุ - 

4) ใบรับรองหรือใบอนญุาตเปล่ียน  

การใช้อาคาร(เฉพาะกรณีท่ีอาคาร  

ท่ีขออนญุาตเปล่ียนการใช้ได้รับ

ใบรับรองหรือได้รับใบอนญุาต

เปล่ียนการใช้อาคารมาแล้ว) 
 

- 1 0 ชดุ - 

5) แผนผงับริเวณ แบบแปลน 

รายการประกอบแบบแปลน 
 

- 5 0 ชดุ - 

6) รายการคํานวณโครงสร้างพร้อม  

ลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของ

วิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณี    

ท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้อาคาร  

ทําให้มีการเปล่ียนแปลงนํา้หนกั

บรรทกุบนพืน้อาคารมากขึน้กวา่   

ท่ี ได้รับอนญุาตไว้เดมิ 
 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ รายการเอกสารย่ืนเพิ่มเตมิ 
หน่วยงานภาครัฐ 

ผู้ออกเอกสาร 
จาํนวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จาํนวนเอกสาร 

สาํเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

7) หนงัสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบ 

และคํานวณ พร้อมสําเนาหรือภาพ-

ถ่ายใบอนญุาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเป็นอาคาร  

มีลกัษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

หมายเหตุ -   
 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณโุลก 65120   

โทร./โทรสาร 0-5599-0044 website : http://www.banphraow.go.th 

หมายเหตุ - 

2) ช่องทางการร้องเรียน จงัหวดัอ่ืนๆ ร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจงัหวดั 

หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ดํารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจงัหวดั) 

3) ช่องทางการร้องเรียน ศนูย์บริการประชาชน 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 
 

19. หมายเหตุ 

- 

วันท่ีพมิพ์ 07/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน ก.พ.ร. 

(OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านพร้าว 

อําเภอนครไทย จงัหวดัพิษณุโลก สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
 


