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คู่มอืสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลยีนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานทีรับผดิชอบ:สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขออนุญาตเปลียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีใหบ้ริการในส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้งถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกยีวข้อง: 

1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พนืทีให้บริการ: ทอ้งถิน  

8. กฎหมายข้อบังคบั/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวงขอ้บญัญติั

ทอ้งถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาทีกาํหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25วนั 

9. ข้อมูลสถิต ิ

 จาํนวนเฉลยีต่อเดือน 0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มอืประชาชน [สาํเนาคู่มือประชาชน] การขออนุญาตเปลียนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 21/05/2558 

16:40  

11. ช่องทางการให้บริการ  

 สถานทีให้บริการ สาํนักการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส เลขที 410 ถ.พิชิตบาํรุง ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 

โทร.0-7351-1048 ต่อ 401-402/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยดุทีทางราชการกาํหนด) ตังแต่เวลา 08:30 

- 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลกัเกณฑ์ วธิีการ เงือนไข(ถ้าม)ี ในการยนืคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 
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กรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารซึงไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รือยนิยอมใหบุ้คคลใดใช้

อาคารดงักล่าวเพือกิจการควบคุมการใชแ้ละกรณีเจา้ของหรือผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรับกิจการ

หนึงหระสงคใ์ชเ้ป็นอาคารประเภทควบคุมการใชส้าํหรับอีกกิจกรรมหนึงจะตอ้งไดรั้บใบอนุญาตจากเจา้พนกังานทอ้งถิน

หรือไดแ้จง้เจา้พนกังานทอ้งถินทราบแลว้ 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยนืขออนุญาตเปลียนการใช้

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนุญาตเปลียนการ

ใชอ้าคาร) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนุญาต 
 

5 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนุญาตเปลียนการ

ใชอ้าคาร) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจา้พนกังานทอ้งถิน

ดาํเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ทีดินตาม

กฎหมายว่าดว้ยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง

จดัทาํผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อืนทีเกียวขอ้งเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ.จดัสรรทีดินฯ 

7 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนุญาตเปลียนการ

ใชอ้าคาร 

) 
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ที ประเภทขนัตอน 
รายละเอยีดของขันตอนการ

บริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมติ 
 

เจา้พนกังานทอ้งถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนุญาต 

(อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับ

ใบอนุญาตเปลียนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

12 วนั - (องคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถินใน

พืนทีทีจะขอ

อนุญาตเปลียนการ

ใชอ้าคาร) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดําเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัตริาชการมาแล้ว  

ยงัไม่ผา่นการดาํเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลกัฐานประกอบการยนืคาํขอ 

15.1) เอกสารยนืยนัตวัตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืยนัตวัตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจาํตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบุคคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรอง

นิติบุคคล 

- 0 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล) 

 

15.2) เอกสารอนื ๆ สําหรับยนืเพมิเตมิ 

ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคาํขอ

อนุญาตเปลียน

การใชอ้าคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

2) 

สาํเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจา้ของอาคาร

หรือผูค้รอบครอง

อาคาร 

- 0 1 ชุด - 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยนิยอมจาก

เจา้ของอาคาร 

(กรณีผู ้

ครอบครอง

อาคารเป็นผูข้อ

อนุญาต) 

- 1 0 ชุด - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนุญาตเปลียน

การใชอ้าคาร 

(เฉพาะกรณีที

อาคารทีขอ

อนุญาตเปลียน

การใชไ้ดรั้บ

ใบรับรองหรือ

ไดรั้บใบอนุญาต

เปลียนการใช้

อาคารมาแลว้) 

- 1 0 ชุด - 

5) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชุด - 

6) 
รายการคาํนวณ

โครงสร้างพร้อม

- 1 0 ชุด - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยนืเพมิเตมิ 

หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 

จาํนวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

ลงลายมือชือเลข

ทะเบียนของ

วิศวกร

ผูอ้อกแบบ 

(เฉพาะกรณีที

การเปลียนแปลง

การใชอ้าคารทาํ

ใหม้ีการ

เปลียนแปลง

นาํหนกับรรทุก

บนพืนอาคารมาก

ขึนกว่าทีไดรั้บ

อนุญาตไวเ้ดิม 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผูอ้อกแบบและ

คาํนวณพร้อม

สาํเนาหรือ

ภาพถ่าย

ใบอนุญาตเป็นผู ้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยูใ่น

ประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคุม) 

- 1 0 ชุด - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
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1) เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัตคิวบคุมอาคารพ.ศ. 

2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนร้องเรียน ณ สาํนกัการช่าง เทศบาลเมืองนราธิวาส (ช่องทางทียนืคาํขอ) โทร.0-7351-1048 

ต่อ 401-402 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียน กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองนราธิวาส  

หมายเหตุ โทร. 0-7351-1048 ต่อ 0 หรือ โทร. 0-7351-6175 

3) ช่องทางการร้องเรียนเวบ็ไซต ์ : www.naracity.go.th 

หมายเหตุ- 

 

18. ตวัอย่างแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มอืการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วนัทีพมิพ์ 16/07/2558 

สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเวบ็ไซตแ์ลว้ 

จดัทําโดย อภิชาติ. วงษา 

อนุมตัโิดย สินิทธิบุญสิทธิ 

เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 

 

 
 


