คู่มือสำหรับประชำชน : กำรขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรตำมมำตรำ 33
หน่วยงำนที่ให้บริกำร : องค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กระทรวงมหาดไทย
หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข (ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคาร
ดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้ และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการหนึ่ง หระสงค์ใช้
เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือได้แจ้งเจ้า
พนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ช่องทำงกำรให้บริกำร

สถำนที่ให้บริกำร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง/ติดต่อด้วยตนเอง ณ
หน่วยงาน
(หมายเหตุ: -)

ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วัน
ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด) ตั้งแต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรรวม : 25 วัน
ลำดับ
1)

2)

3)

ขั้นตอน
กำรตรวจสอบเอกสำร
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร พร้อมเอกสาร
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร))
กำรพิจำรณำ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ

ระยะเวลำ
1 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลวงทอง อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

5 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลวงทอง อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

7 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลวงทอง อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

12 วัน

องค์การบริหารส่วน
ตาบลพลวงทอง อาเภอ
บ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร
4)

))
กำรลงนำม/คณะกรรมกำรมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)
(หมายเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ที่จะขอ
อนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร))

รำยกำรเอกสำร หลักฐำนประกอบ
ลำดับ
ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
1)
บัตรประจำตัวประชำชน
ฉบับจริง 0 ฉบับ
สำเนำ 1 ฉบับ
หมำยเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

ลำดับ
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

ชื่อเอกสำร จำนวน และรำยละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
หนังสือรับรองนิติบุคคล
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
แบบคำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (แบบ ข. 3)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ สำเนำหรือภำพถ่ำยเอกสำรแสดงกำรเป็นเจ้ำของอำคำร หรือผู้
ครอบครองอำคำร
ฉบับจริง 0 ชุด
สำเนำ 1 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือแสดงควำมยินยอมจำกเจ้ำของอำคำร (กรณีผู้ครอบครอง
อำคำรเป็นผู้ขออนุญำต)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ ใบรับรองหรือใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร (เฉพำะกรณีที่
อำคำรที่ขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับ
ใบอนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำรมำแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ แผนผังบริเวณ แบบแปลน รำยกำรประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ รำยกำรคำนวณโครงสร้ำง พร้อมลงลำยมือชื่อ เลขทะเบียนของ
วิศวกร ผู้ออกแบบ (เฉพำะกรณีที่กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้อำคำร
ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพื้นอำคำรมำกขึ้น กว่ำที่
ได้รับอนุญำตไว้เดิม
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณ พร้อมสำเนำหรือ
ภำพถ่ำยใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอำคำร มีลักษณะขนำดอยู่ในประเภทเป็นวิชำชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด
สำเนำ 0 ชุด
หมำยเหตุ -

ค่ำธรรมเนียม
ลำดับ
รำยละเอียดค่ำธรรมเนียม
1)
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522
(หมายเหตุ: -)
ช่องทำงกำรร้องเรียน แนะนำบริกำร
ลำดับ

หน่วยงำนภำครัฐผู้ออกเอกสำร
-

-

-

-

-

-

-

-

ค่ำธรรมเนียม (บำท / ร้อยละ)
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร

ลำดับ
1)
2)
3)
4)

ช่องทำงกำรร้องเรียน / แนะนำบริกำร
ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลพลวงทอง 666 หมู่ที่ 2 ตาบลพลวงทอง อาเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
โทรศัพท์ 038-165-836
(หมายเหตุ: -)
www.ploungthong.go.th
(หมายเหตุ: -)
ศูนย์บริการประชาชน สานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมายเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300))
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐ
(หมายเหตุ: (สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู่ 4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
- สายด่วน 1206 / โทรศัพท์ 0 2502 6670-80 ต่อ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนต่างชาติ (The Anti-Corruption Operation center)

Tel : +66 92 668 0777 / Line : Fad.pacc / Facebook : The Anti-Corruption Operation Center / Email :
Fad.pacc@gmail.com))
แบบฟอร์ม ตัวอย่ำงและคู่มือกำรกรอก
ลำดับ

ชื่อแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
หมำยเหตุ
-

ข้อมูลสำหรับเจ้ำหน้ำที่
ชื่อกระบวนงำน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงำนกลำงเจ้ำของกระบวนงำน: กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประเภทของงำนบริกำร: กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น (กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วย
เดียว)
หมวดหมู่ของงำนบริกำร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
พื้นที่ให้บริกำร: ท้องถิ่น
กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ: : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ: 25.0
ข้อมูลสถิติของกระบวนงำน:
จานวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จานวนคาขอที่มากที่สุด 0
จานวนคาขอที่น้อยที่สุด 0
ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

เอกสารฉบับนี้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบสารสนเทศศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วันที่เผยแพร่คู่มือ: -

