
คู่มือส าหรับประชาชน : การขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
หน่วยงานท่ีให้บริการ :เทศบาลต าบลโนนไทยอ าเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมากระทรวงมหาดไทย  

 

หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต  

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร

ดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับกิจการหนึ่งหระสงค์ใช้

เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ส าหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือได้แจ้งเจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นทราบแล้ว 

 
 

ช่องทางการให้บริการ 

 

สถานท่ีให้บริการ 

เทศบาลต าบลโนนไทย/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด) ตั้งแต่เวลา 
08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานท่ีรับผิดชอบ  

ระยะเวลาในการด าเนินการรวม :25 วัน 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนท่ีรับผิดชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อมเอกสาร  

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)) 

1 วัน - 
 

2) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)) 

5 วัน - 

 

3) การพิจารณา 

เจ้าพนักงานท้องถิ่นด าเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดท า

ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องเช่น

ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรท่ีดินฯ 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร 
)) 

7 วัน - 

 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก

ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5) 

(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ท่ีจะขออนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคาร)) 

12 วัน - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ล าดับ ชื่อเอกสาร จ านวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร 

1) 

 

บัตรประจ าตัวประชาชน 

ฉบับจริง0ฉบับ 

ส าเนา1ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) 

 

หนังสือรับรองนิติบุคคล 

ฉบับจริง0ชุด 
ส าเนา1ชุด 

หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

- 

3) 

 

แบบค าขออนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร (แบบข. 3) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 

 

ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้

ครอบครองอาคาร 
ฉบับจริง0ชุด 

ส าเนา1ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 

 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขออนุญาต) 
ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 

 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีท่ี

อาคารท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญาตเปล่ียนการใช้อาคารมาแล้ว) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

7) 
 

แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง5ชุด 

ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

8) 

 

รายการค านวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ

วิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงการใช้อาคารท า

ให้มีการเปล่ียนแปลงน้ าหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากขึ้นกว่าท่ี
ได้รับอนุญาตไว้เดิม 

ฉบับจริง1ชุด 
ส าเนา0ชุด 

หมายเหตุ- 

- 

9) 
 

หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและค านวณพร้อมส าเนาหรือ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี

ท่ีเป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 

ฉบับจริง1ชุด 

ส าเนา0ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 
 

 

 

 



ค่าธรรมเนียม 

ล าดับ รายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ) 

1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

(หมายเหตุ: -) 

ค่าธรรมเนียม 0 บาท 

 

 
 

ช่องทางการร้องเรียน แนะน าบริการ  

ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน / แนะน าบริการ 

1) เทศบาลต าบลโนนไทย (www.nonthai.go.th) 
(หมายเหตุ: -) 

2) จังหวัดอ่ืนๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

(หมายเหตุ: (ผ่านศูนย์ด ารงธรรมประจ าจังหวัดทุกจังหวัด)) 

3) ศูนย์บริการประชาชนส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี  

(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ปณ.1111 

เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)) 
 

แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก 

ล าดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
 

หมายเหตุ 

- 
 

 

 

ชื่อกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานกลางเจ้าของกระบวนงาน :กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง  

ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วย

เดียว) 

หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีให้อ านาจการอนุญาต หรือท่ีเก่ียวข้อง : 

 

1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 
ระดับผลกระทบ:บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีให้บริการ:ท้องถิ่น 

กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา ::  พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงข้อบัญญัติท้องถิ่น

และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ .ศ. ๒๕๒๒ 

ระยะเวลาท่ีก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ : 25.0 
 

ข้อมูลสถิติของกระบวนงาน: 

 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 0 

 จ านวนค าขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จ านวนค าขอท่ีน้อยท่ีสุด 0 

 

ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน:การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือส าหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันที่เผยแพร่คู่มือ: - 

ข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าท่ี 


