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คู่มือสำหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบ : เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จงัหวัดเชียงใหม่ 

กระทรวง : มหาดไทย 

 

1. ช่ือกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธกิารและผังเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบรกิารที่ให้บรกิารในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่ (กระบวนงานบรกิารที่

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายท่ีให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง: 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พ้ืนท่ีให้บรกิาร: ท้องถิ่น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีกำหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ขอ้บัญญัติทอ้งถิน่และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ 25  วัน 

9. ข้อมูลสถิติ 

 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน    0  

 จำนวนคำขอท่ีมากท่ีสุด 0  

 จำนวนคำขอท่ีน้อยท่ีสุด 0  

10. ช่ืออ้างอิงของคู่มือประชาชน [สำเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

 21/05/2558 16:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

กองช่าง เทศบาลตำบลยหุว่า เลขที่ 299 หมู ่9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 

50120   โทรศัพท ์053-825044 ต่อ 15 

ระยะเวลาเปดิให้บริการ เปิดให้บรกิารวนัจันทร์ถงึวันศุกร ์(ยกเวน้วันหยดุที่ทางราชการกำหนด)  

ตั้งแตเ่วลา  08.30 – 16.30 น. (มีพักเที่ยง) 

12. หลักเกณฑ์ วิธกีาร เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนคำขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซ่ึงไม่เปน็อาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยนิยอมให้บุคคลใดใช้

อาคารดังกล่าวเพ่ือกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรบั
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กิจการหนึง่หระสงค์ใช้เปน็อาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกจิกรรมหนึ่งจะต้องไดร้ับใบอนุญาตจากเจ้า

พนักงานท้องถิ่นหรือไดแ้จ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแลว้ 

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสว่นงานท่ีรับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 

 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการ

ใช้อาคารพร้อมเอกสาร 

 

1 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

2) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 

5 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

3) 

การพจิารณา 

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดำเนินการตรวจสอบการ

ใช้ประโยชน์ที่ดนิตาม

กฎหมายว่าด้วยการผัง

เมืองตรวจสอบสถานที่

ก่อสร้างจัดทำผังบริเวณ

แผนที่สังเขปตรวจสอบ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวง

คมนาคมเรื่องเขตปลอดภัย

ในการเดินอากาศเขต

ปลอดภัยทางทหารฯและ

พรบ.จัดสรรที่ดนิฯ 

7 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ

 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ

พจิารณาแบบแปลนและ

พจิารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ให้ผู้ขอมา

รับใบอนุญาตเปลี่ยนการ

ใช้อาคาร (น.5) 

12 วัน กองช่าง 

เทศบาลตำบลยุหว่า 

 

ระยะเวลาดำเนินการรวม 25 วัน 
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14. งานบริการนีผ้่านการดำเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบตัิราชการมาแลว้  

 ยังไม่ผ่านการดำเนินการลดขัน้ตอน 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี 
รายการ

เอกสารยืนยัน
ตัวตน 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวนเอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

1) 
บัตรประจำตัว

ประชาชน 

- 0 1 ฉบับ (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนังสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนติิบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สำหรับย่ืนเพ่ิมเติม 

ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

1) 
แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 

2) 
สำเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็น

เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 
หนังสือแสดงความยนิยอมจากเจ้าของอาคาร 

(กรณีผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร 

(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการ

ใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยน

การใช้อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชุด - 

5) 
แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 
รายการคำนวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือช่ือ

เลขทะเบียนของวศิวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะ

- 1 0 ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารย่ืนเพ่ิมเติม 

หน่วยงาน

ภาครัฐผู้

ออก

เอกสาร 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วย
นับ

เอกสาร  

หมาย
เหตุ 

กรณทีี่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทำให้มี

การเปลี่ยนแปลงน้ำหนกับรรทุกบนพื้นอาคาร

มากขึ้นกว่าที่ได้รับอนุญาตไวเ้ดิม 

7) 

หนังสือรับรองของวศิวกรผู้ออกแบบและ

คำนวณพร้อมสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาต

เป็นผู้ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุม (กรณี

ที่เป็นอาคารมีลกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเปน็

วชิาชีพวศิวกรรมควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 

 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ร้องเรียนด้วยตนเอง/ไปรษณีย์ 

เทศบาลตำบลยุหว่า เลขท่ี 299 หมู่ 9 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่   50120 

2) ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ เทศบาลตำบลยุหว่า   053-825044 

3) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์เทศบาลตำบลยุหว่า     http://www.yuwa.go.th 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

     - 

19. หมายเหตุ 

    - 

 

 

 

 

 

http://www.yuwa.go.th/

