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คู่มือส าหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวดัขอนแก่น 
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย 
 
๑. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ 
๒. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน :เทศบาลต าบลกา้นเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 
๓. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใ่ห้บริการในสว่นภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จ

ในหน่วยเดียว)  
๔. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
๕. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 
๑) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ 

 
๖. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
๗. พื้นที่ให้บริการ: ท้องถิ่น  
๘. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงข้อบัญญัติ

ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ ๒๕ วัน 

๙. ข้อมูลสถิต ิ
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน ๐  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด ๐  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด ๐  
๑๐. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน คู่มือประชาชนการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ เทศบาลต าบล

ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๑๕/๐๗/๒๐๑๕ ๑๑:๒๘  
๑๑. ช่องทางการให้บริการ  
๑) สถานที่ให้บริการ เทศบาลต าบลกา้นเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๓๐/ติดต่อด้วยตนเอง ณ 

หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถงึวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา ๐๘:
๓๐ - ๑๖:๓๐ น. (มีพักเที่ยง) 
หมายเหตุ - 

 
๑๒. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหน่ึงประสงค์
ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหน่ึงจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว 
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๑๓. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ท่ี ประเภทข้ันตอน 
รายละเอียดของข้ันตอน

การบรกิาร 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหต ุ

๑) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคารพร้อมเอกสาร 
 

๑ วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร) 

๒) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต 
 

๕ วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร) 

๓) การพิจารณา 
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ิน
ด าเนินการตรวจสอบการใช้
ประโยชน์ที่ดินตามกฎหมาย
ว่าดว้ยการผังเมืองตรวจสอบ
สถานที่ก่อสร้างจัดท าผัง
บริเวณแผนที่สังเขป
ตรวจสอบกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและ
พรบ.จัดสรรทีด่ินฯ 
 

๗ วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร) 
 

๔) การลงนาม/
คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนักงานท้องถ่ินตรวจ
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.
๑) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.๕) 
 

๑๒ วัน - (องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินใน
พื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร) 

ระยะเวลาด าเนินการรวม ๒๕ วัน 
 

๑๔. งานบริการนี้ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
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๑๕. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 
๑๕.๑) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

๑) บัตรประจ าตวั
ประชาชน 

- ๐ ๑ ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา) 

๒) หนังสือรับรองนิติ
บุคคล 

- ๐ ๑ ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 
๑๕.๒) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

๑) แบบค าขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร 
(แบบข. ๓) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๒) ส าเนาหรือภาพถ่าย
เอกสารแสดงการเป็น
เจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคาร 

- ๐ ๑ ชุด - 

๓) หนังสือแสดงความ
ยินยอมจากเจ้าของ
อาคาร (กรณีผู้
ครอบครองอาคารเป็น
ผู้ขออนุญาต) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๔) ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคาร (เฉพาะกรณี
ที่อาคารที่ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้ได้รับ
ใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการ
ใช้อาคารมาแลว้) 

- ๑ ๐ ชุด - 

๕) แผนผังบริเวณแบบ
แปลนรายการประกอบ
แบบแปลน 

- ๕ ๐ ชุด - 

๖) รายการค านวณ
โครงสรา้งพร้อมลง
ลายมือชื่อเลขทะเบียน
ของวิศวกรผู้ออกแบบ 
(เฉพาะกรณีที่การ

- ๑ ๐ ชุด - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่น
เพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหต ุ

เปลี่ยนแปลงการใช้
อาคารท าให้มีการ
เปลี่ยนแปลงน้ าหนัก
บรรทุกบนพื้นอาคาร
มากขึ้นกว่าที่ได้รับ
อนุญาตไว้เดิม 

๗) หนังสือรับรองของ
วิศวกรผู้ออกแบบและ
ค านวณพร้อมส าเนา
หรือภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม 
(กรณีที่เป็นอาคารมี
ลักษณะขนาดอยู่ใน
ประเภทเป็นวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม) 

- ๑ ๐ ชุด - 

 
๑๖. ค่าธรรมเนียม 
๑) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
ค่าธรรมเนียม ๐ บาท 
หมายเหตุ - 

 
๑๗. ช่องทางการร้องเรียน 
๑) ช่องทางการร้องเรียนกรงุเทพมหานครร้องเรียนผา่นกรมโยธาธกิารและผังเมือง 

หมายเหต(ุ๑. ทางอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th) 
๒. ทางโทรศพัท์ (ถ.พระราม ๙ : ๐๒-๒๐๑-๘๐๐๐ , ถ.พระรามที่ ๖ : ๐๒-๒๙๙-๔๐๐๐) 
๓. ทางไปรษณีย์ (๒๒๔ ถ.พระราม ๙ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐  
และ ๒๑๘/๑ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไทกรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐) 
๔. ศูนย์ด ารงธรรมกรมโยธาธิการและผังเมือง (โทร. ๐๒-๒๙๙-๔๓๑๑-๑๒)  
๕. ร้องเรียนด้วยตนเอง 
๖. ตู้รับฟังความคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการถนนพระรามที่ ๖) 

๒) ช่องทางการร้องเรียนจังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผูว้า่ราชการจังหวัด 
หมายเหต(ุผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวดัทุกจังหวัด) 

๓) ช่องทางการร้องเรียนเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐-๔๓๒๑-๐๗๕๐ 
(www.tessabankanluang.go.th) 
หมายเหต-ุ 
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๑๘. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอยา่ง และคู่มือการกรอก 

 
๑๙. หมายเหต ุ
- 
 

วันที่พิมพ์ ๑๗/๐๗/๒๕๕๘ 
สถานะ รออนุมัติขั้นที่ ๒ โดยส านักงาน

ก.พ.ร. (OPDC) 
จัดท าโดย เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอ

แวงน้อย จังหวัดขอนแก่น สถ.มท. 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 
 
 

 


