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คู่มือสาํหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี�ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที
รับผิดชอบ: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื�อกระบวนงาน: การขออนญุาตเปลี
ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน: องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที
ให้บริการในสว่นภมูิภาคและสว่นท้องถิ
น (กระบวนงานบริการที


เบด็เสร็จในหนว่ยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  
5. กฎหมายที�ให้อาํนาจการอนุญาต หรือที�เกี�ยวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที
มีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พื 2นที�ให้บริการ: ท้องถิ
น  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที�กาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ข้อบญัญัตท้ิองถิ
น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที
ออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาที�กาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ  25 วนั  
9. ข้อมูลสถติิ 
 จาํนวนเฉลี�ยต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอที�มากที�สุด 0  

 จาํนวนคาํขอที�น้อยที�สุด 0  

10. ชื�ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเปลี
ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 องค์การบริหารส่วนตําบลนา
เกลือ  

11. ช่องทางการให้บริการ  
1) สถานที�ให้บริการ องค์การบริหารส่วนตําบลนาเกลือ 

(อบต.นาเกลือ ถ.สขุสวสัดิ -นาเกลือ สป 10290 /โทรศพัท์ 028195090/http://www.nakluea.go.th)/ติดต่อดว้ย

ตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวนั จนัทร์ ถึง วนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุที+ทางราชการกําหนด) ตั,งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพกัเที+ยง) 
หมายเหตุ - 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื�อนไข(ถ้ามี) ในการยื�นคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ
งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้
อาคารดงักล่าวเพื
อกิจการควบคมุการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับกิจการ
หนึ
ง หระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึ
ง จะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังาน
ท้องถิ
น หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถิ
นทราบแล้ว 
 
 
13. ขั 2นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที�รับผิดชอบ 

ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื
นขออนญุาตเปลี
ยนการใช้
อาคาร พร้อมเอกสาร 
 

1 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
น
ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที
ดนิตาม
กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง
ตรวจสอบสถานที
ก่อสร้าง
จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื
นที
เกี
ยวข้อง เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื
องเขต

7 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ 
) 
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ที� ประเภทขั2นตอน 
รายละเอียดของขั 2นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที�
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

ปลอดภยัในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภยัทางทหาร ฯ 
และ พรบ.จดัสรรที
ดนิ ฯ 
 

4) 

การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ 
 

เจ้าพนกังานท้องถิ
นตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนญุาต 
(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนญุาตเปลี
ยนการใช้
อาคาร (น.5) 
 

12 วนั องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ อําเภอพระ
สมทุรเจดีย์ 
จงัหวดั
สมทุรปราการ 

(องค์การบริหาร
สว่นตําบลนา
เกลือ) 

ระยะเวลาดาํเนินการรวม   25 วนั 
 

14. งานบริการนี 2 ผ่านการดาํเนินการลดขั2นตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  
ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขั Uนตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื�นคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที�ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที� รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ
บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 
15.2) เอกสารอื�น ๆ สาํหรับยื�นเพิ�มเตมิ 

ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) แบบคําขอ - 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อนญุาตเปลี&ยน

การใช้อาคาร 

(แบบ ข. 3) 

2) 

สําเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น
เจ้าของอาคาร 

หรือผู้ครอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชดุ - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้
ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขอ

อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนญุาต

เปลี&ยนการใช้

อาคาร (เฉพาะ
กรณีที&อาคารที&

ขออนญุาต

เปลี&ยนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนญุาต
เปลี&ยนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) แผนผงับริเวณ - 5 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

แบบแปลน 

รายการประกอบ

แบบแปลน 

6) 

รายการคํานวณ

โครงสร้าง พร้อม

ลงลายมือชื&อ เลข
ทะเบียนของ

วิศวกร 

ผู้ออกแบบ 

(เฉพาะกรณีที&

การเปลี&ยนแปลง

การใช้อาคาร ทํา
ให้มีการ

เปลี&ยนแปลง

นํ 9าหนกับรรทกุ

บนพื 9นอาคาร

มากขึ 9น กวา่ที&

ได้รับอนญุาตไว้
เดมิ 

- 1 0 ชดุ - 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณ พร้อม

สําเนาหรือ

ภาพถ่าย
ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีที&เป็น

- 1 0 ชดุ - 
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ที� รายการเอกสาร
ยื�นเพิ�มเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สาํเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

อาคาร มี

ลกัษณะขนาดอยู่

ในประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที� 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522 
 ค่าธรรมเนียม 0 บาท 
หมายเหตุ -   
 

 
17. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ช่องทางการร้องเรียน องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

หมายเหตุ (1. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.nakluea.go.th) 
2. ทางโทรศพัท์ 02-819-5090 
3. ทาง ไปรษณีย์ (อบต.นาเกลือ ถ.สขุสวสัดิ -นาเกลือ สป 10290 
    
) 

2) 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 
- 
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วันที�พมิพ์ 08/09/2558 
สถานะ รออนมุตัขิั Uนที
 2 โดยสํานกังาน 

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดทาํโดย องค์การบริหารสว่นตําบลนาเกลือ 

อําเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดั
สมทุรปราการ สถ.มท. 

อนุมัตโิดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 

 
 


