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คู่มือสำหรั บประชำชน: กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ อำคำรตำมมำตรำ 33
หน่ วยงำนที่รับผิดชอบ : องค์ กำรบริหำรส่ วนตำบลแม่ สำบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
กระทรวง : กระทรวงมหำดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
2. หน่ วยงำนเจ้ ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
3. ประเภทของงำนบริกำร : กระบวนงานบริการที่ให้ บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิ่น (กระบวนงานบริ การที่
เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้ อำนำจกำรอนุญำต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน้ ที่ให้ บริกำร: ท้ องถิ่น
8. กฎหมำยข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้ อกำหนด ฯลฯ
25 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ ำงอิงของคู่มือประชำชน [สาเนาคูม่ ือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
21/05/2558 16:40
11. ช่ องทำงกำรให้ บริกำร
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกาหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เทีย่ ง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารซึง่ ไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คลใดใช้
อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ สาหรับกิจการ
หนึง่ หระสงค์ใช้ เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สาหรับอีกกิจกรรมหนึง่ จะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
หรื อได้ แจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบแล้ ว
13. ขัน้ ตอน ระยะเวลำ และส่ วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ 1 วัน
อาคารพร้ อมเอกสาร

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

5 วัน

-

การพิจารณา

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
7 วัน
ดาเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดนิ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้ าง
จัดทาผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่ องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
และพรบ.จัดสรรที่ดนิ ฯ

-

1)

2)

3)

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร
)
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ที่

ประเภทขัน้ ตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รำยละเอียดของขัน้ ตอน
กำรบริกำร

ส่ วนงำน /
หน่ วยงำนที่
รับผิดชอบ

ระยะเวลำ
ให้ บริกำร

เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตรวจ 12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)

-

หมำยเหตุ

(องค์กรปกครอง
ส่วนท้ องถิ่นใน
พื ้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใช้ อาคาร)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 25 วัน
14. งำนบริกำรนีผ้ ่ ำนกำรดำเนินกำรลดขัน้ ตอน และระยะเวลำปฏิบัตริ ำชกำรมำแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดาเนินการลดขันตอน
้
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงำนภำครั ฐ
จำนวน
หน่ วยงำนภำครัฐ
รำยกำรเอกสำร
ที่
เอกสำร
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสำร
ฉบับจริง
บัตรประจำตัว
0
1)
ประชำชน
หนังสือรับรองนิติ 0
2)
บุคคล

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร
1

ฉบับ

1

ชุด

หมำยเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดำ)
(กรณีนิติบคุ คล)

15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แบบคำขอ
อนุญำตเปลี่ยน
กำรใช้ อำคำร
(แบบข. 3)
สำเนำหรื อ
ภำพถ่ำยเอกสำร

1

0

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

0

ชุด

-

1

ชุด

-
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ที่

3)

4)

5)

6)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
แสดงกำรเป็ น
เจ้ ำของอำคำร
หรื อผู้ครอบครอง
อำคำร
หนังสือแสดง
ควำมยินยอม
จำกเจ้ ำของ
อำคำร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อำคำรเป็ นผู้ขอ
อนุญำต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำร (เฉพำะ
กรณีที่อำคำรที่
ขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้
อำคำรมำแล้ ว)
แผนผังบริเวณ
แบบแปลน
รำยกำรประกอบ
แบบแปลน
รำยกำรคำนวณ
โครงสร้ ำงพร้ อม

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

หมำยเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

7)

จำนวน
เอกสำร
ฉบับจริง

รำยกำรเอกสำร หน่ วยงำนภำครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสำร
ลงลำยมือชื่อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
(เฉพำะกรณีที่
กำรเปลี่ยนแปลง
กำรใช้ อำคำรทำ
ให้ มีกำร
เปลี่ยนแปลง
น ้ำหนักบรรทุก
บนพื ้นอำคำร
มำกขึ ้นกว่ำที่
ได้ รับอนุญำตไว้
เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คำนวณพร้ อม
สำเนำหรื อ
ภำพถ่ำย
ใบอนุญำตเป็ นผู้
ประกอบวิชำชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เป็ น
อำคำรมีลกั ษณะ
ขนำดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

จำนวนเอกสำร หน่ วยนับ
สำเนำ
เอกสำร

0

ชุด

หมำยเหตุ

-
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16. ค่ ำธรรมเนียม
1) เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัตคิ วบคุม
อำคำรพ.ศ. 2522
ค่ ำธรรมเนียม0 บาท
หมำยเหตุ 17. ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน
1) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเหตุ (1. ทางอิ นเทอร์ เน็ต (http://www.maesab.go.th)
2. ทางโทรศัพท์ 09 3581 1997
3. ทางไปรษณี ย์ 129 หมู่ที่ 4 ตาบลแม่สาบ อาเภอสะเมิ ง จังหวัดเชี ยงใหม่ 50250
4. ร้องเรี ยนด้วยตนเอง)
2) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน จังหวัดอื่น ๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้วา่ ราชการจังหวัด
หมายเหตุ (ผ่านศูนย์ ดารงธรรมประจาจังหวัดทุกจังหวัด)
3) ช่ องทำงกำรร้ องเรี ยน ศูนย์บริการประชาชนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ ำงแบบฟอร์ ม ตัวอย่ ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พมิ พ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัตโิ ดย
เผยแพร่ โดย

20/07/2558
เผยแพร่คมู่ ือบนเว็บไซต์แล้ ว
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่สาบ
อาเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

