
คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนญุาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์กระทรวงมหาดไทย  
 
หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เง ื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ(งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใชอ้าคาร
ดงักลา่วเพื(อกจิการควบคมุการใช ้และกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับกจิการหนึ(ง หระสงคใ์ช ้
เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้าํหรับอกีกจิกรรมหนึ(ง จะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ(น หรอืไดแ้จง้เจา้
พนักงานทอ้งถิ(นทราบแลว้ 
  
 
ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 
 

 สถานที�ใหบ้รกิาร 
องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์
32210 โทรศพัท/์โทรสาร 0 4414 7412 Website : 
www.takean.go.th/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน 
(หมายเหต:ุ -)  

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยดุที(ทางราชการกําหนด) ตั Kงแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที(ยง) 

 

ข ั1นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนนิการรวม : 25 วนั 
 

ลําดบั ข ั1นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื(นขออนุญาตเปลี(ยนการใชอ้าคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ -)  

1 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
2) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ(นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ -)  

5 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 
3) การพจิารณา 

เจา้พนักงานทอ้งถิ(นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ี(ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที(กอ่สรา้งจัดทํา
ผังบรเิวณแผนที(สงัเขปตรวจสอบกฎหมายอื(นที(เกี(ยวขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื(องเขตปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที(ดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ -)  

7 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ(นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลี(ยนการใช ้
อาคาร (น.5) 
(หมายเหต:ุ -)  

12 วนั องคก์ารบรหิารสว่น
ตําบลตะเคยีน อําเภอ
กาบเชงิ จังหวดัสรุนิทร ์

 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 
ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 

1) 
 

บตัรประจําตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบบั 
สําเนา 1 ฉบบั 
หมายเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา) 

- 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบุิคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 

- 



ลําดบั ชื�อเอกสาร จาํนวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหต ุ(กรณีนติบิคุคล) 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (แบบ ข. 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

4) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคาร หรอืผู ้
ครอบครองอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณีผูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนุญาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนุญาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

7) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

8) 
 

รายการคํานวณโครงสรา้ง พรอ้มลงลายมอืชื�อ เลขทะเบยีนของ
วศิวกร ผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณีที�การเปลี�ยนแปลงการใชอ้าคาร 
ทําใหม้กีารเปลี�ยนแปลงนํ1าหนกับรรทกุบนพื1นอาคารมากข ึ1น กวา่ที�
ไดร้บัอนุญาตไวเ้ดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ พรอ้มสําเนาหรอื
ภาพถา่ยใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคุม (กรณี
ที�เป็นอาคาร มลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหต ุ- 

- 

 
คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 

ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) องคก์ารบรหิารสว่นตําบลตะเคยีน อําเภอกาบเชงิ จังหวัดสรุนิทร ์32210 โทรศทัพ/์โทรสาร 0 4414 7412 

Website : takean.go.th 
(หมายเหต:ุ -)  



ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
2) จังหวดัอื(นๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยดํ์ารงธรรมประจําจงัหวดั ทกุจังหวัด))  
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี

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

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไมม่แีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่อืการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 
 
 

ชื�อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี(ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33  
หนว่ยงานกลางเจา้ของกระบวนงาน: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง 

ประเภทของงานบรกิาร: กระบวนงานบรกิารที(ใหบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิ(น (กระบวนงานบรกิารที(เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว) 
หมวดหมูข่องงานบรกิาร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 
กฎหมายที�ใหอํ้านาจการอนุญาต หรอืที�เกี�ยวขอ้ง: 

  
1)พระราชบัญญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  
ระดบัผลกระทบ: บรกิารที(มคีวามสาํคญัดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม 

พื1นที�ใหบ้รกิาร: ทอ้งถิ(น 

กฎหมายขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงที�กําหนดระยะเวลา: :  พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บญัญัติ
ทอ้งถิ(น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที(ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ระยะเวลาที�กําหนดตามกฎหมาย / ขอ้กําหนด ฯลฯ: 25.0 
 

ขอ้มูลสถติขิองกระบวนงาน: 

 จํานวนเฉลี(ยตอ่เดอืน 0 

 จํานวนคําขอที(มากที(สดุ 0 

 จํานวนคําขอที(นอ้ยที(สดุ 0 
 

ชื�ออา้งองิของคูม่อืประชาชน: การขออนุญาตเปลี(ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 อบต.ตะเคยีน อนุพงศ ์สําเนาคูม่อืประชาชน 
22/10/2015 11:49 
 
 

เอกสารฉบับนีKดาวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศูนยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสําหรับประชาชน 
Backend.info.go.th 

วันที(เผยแพร่คูม่อื: - 

ขอ้มูลสําหรบัเจา้หนา้ที� 


