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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ:   องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

กระทรวง:  กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:  การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตาม มาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร 

3. ประเภทของงานบริการ:  กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในสว่นภมูภิาค  และสว่นท้องถ่ิน  

(กระบวนงานบริการท่ีเบด็เสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต / ออกใบอนญุาต / รับรอง  

5. กฎหมายที่ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

 พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดบัผลกระทบ:  บริการท่ีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ / สงัคม  

7. พืน้ที่ให้บริการ:  ท้องถ่ิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กาํหนดระยะเวลา :   พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 

กฎกระทรวงข้อบญัญตัท้ิองถ่ิน  และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอํานาจตาม  พระราชบญัญตัิ

ควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522  

ระยะเวลาที่กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ      25   วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉล่ียต่อเดอืน 0  

 จาํนวนคาํขอที่มากที่สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที่น้อยที่สุด 0  

10. ช่ืออ้างองิของคู่มือประชาชน  การขออนญุาตเปล่ียนการใช้อาคารตาม มาตรา 33  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการ  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  / ตดิตอ่ด้วยตนเอง ณ หนว่ยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ   เปิดให้บริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์   (ยกเว้นวนัหยดุท่ีทางราชการกําหนด)  

ตัง้แตเ่วลา 08:30 - 16:30 น. (มีพกัเท่ียง) 

หมายเหตุ – 
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12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

 กรณีเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้  หรือยินยอมให้

บคุคลใดใช้อาคารดงักลา่วเพ่ือกิจการควบคมุการใช้  และกรณีเจ้าของ  หรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการ

ใช้สําหรับกิจการหนึ่งประสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาต

จากเจ้าพนกังานท้องถ่ิน  หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถ่ินทราบแล้ว 

13. ขัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ย่ืนขออนญุาตเปล่ียนการใช้

อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

1 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

5 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ท่ีดนิตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนท่ี

7 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

7 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ
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ที่ ประเภทขัน้ตอน 
รายละเอียดของขัน้ตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคม เร่ืองเขต

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และ พรบ.จดัสรรท่ีดนิฯ 

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

4) 

การลงนาม /

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถ่ินตรวจ

พิจารณาแบบแปลน และ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตเปล่ียนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

12 วนั กรมสง่เสริมการ

ปกครองท้องถ่ิน 

1. ระยะเวลา :  

12 วนั  (ระบุ

ระยะเวลาท่ี

ให้บริการจริง) 

2. หน่วยงาน

ผู้ รับผิดชอบคือ

องค์การบริหาร

สว่นตําบลบ้านบอ่ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม     25   วนั 

14. งานบริการนีผ่้านการดาํเนินการลดขัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิัตริาชการมาแล้ว  

 ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตวัตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยืนยันตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

บตัรประจําตวั

ประชาชน 

กรมการปกครอง 0 1 ฉบบั พร้อมลงนาม

รับรองสําเนา

ถกูต้องกรณีบคุคล

ธรรมดา 

2) 
หนงัสือรับรอง 

นิตบิคุคล 

- 0 1 ชดุ กรณีนิตบิคุคล 
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15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สาํหรับยื่นเพิ่มเตมิ 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตเปลีย่น

การใช้อาคาร 

(แบบ ข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สาํเนา หรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจ้าของอาคาร

หรือผู้ครอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสอืแสดง

ความยินยอมจาก

เจ้าของอาคาร 

(กรณีผู้

ครอบครองอาคาร

เป็นผู้ขออนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรอง หรือ

ใบอนญุาต

เปลีย่นการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีท่ีอาคารท่ีขอ

อนญุาตเปลีย่น

การใช้ได้รับ

ใบรับรองหรือ

ได้รับใบอนญุาต

เปลีย่นการใช้

อาคารมาแล้ว) 

 

- 1 0 ชดุ - 
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ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

5) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

6) 

รายการคํานวณ

โครงสร้าง พร้อม

ลงลายมือช่ือ 

เลขทะเบียนของ

วิศวกร

ผู้ออกแบบ 

(เฉพาะกรณีท่ี

การเปล่ียนแปลง

การใช้อาคารทํา

ให้มีการ

เปล่ียนแปลง

นํา้หนกับรรทกุ

บนพืน้อาคาร

มากขึน้กวา่ท่ี

ได้รับอนญุาตไว้

เดมิ 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบ และ

คํานวณ พร้อม

สําเนา  

หรือภาพถ่าย

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

- 1 0 ชดุ - 



6/7 
 

ที่ 
รายการเอกสาร

ยื่นเพิ่มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

(กรณีท่ีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม    0    บาท 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียน  องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่  เลขท่ี  123  หมู ่ 5  ตําบลบ้านบอ่ 

อําเภอเมืองสมทุรสาคร  จงัหวดัสมทุรสาคร  034-845050 

2) ช่องทางการร้องเรียน  ศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณโุลกเขตดสุติ กทม. 10300) 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก  

      ไมมี่แบบฟอร์ม ตวัอยา่ง และคูมื่อการกรอก 

19. หมายเหตุ 

        - 

 

วันที่พมิพ์ 14/09/2558 

สถานะ รออนมุตัขิัน้ท่ี 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลบ้านบอ่

อําเภอเมืองสมทุรสาครจงัหวดั

สมทุรสาครสถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 

เผยแพร่โดย - 
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