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คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33
หนวยงานที่รับผิดชอบ : กองชาง เทศบาลเมืองแมฮองสอน จังหวัดแมฮองสอน
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ชื่อกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงาน
บริการที่เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ :
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นที่ใหบริการ : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 25วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0

10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ตามมาตรา 33
21/05/2558 16:40
11. ชองทางการใหบริการ
สถานที่ใหบริการ กองชาง สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา อําเภอ
เมือง จังหวัดแมฮองสอน โทร. 053 613008-10 ตอ 122/ติดตอด.วยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เป2ดให.บริการวันจันทร4ถึงวันศุกร4 (ยกเว.นวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (ไมหยุดพักเที่ยง)
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ< วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปHนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคIจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใชและกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่งหระสงคIใชเปHนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น
หรือไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ประเภท
รายละเอียดของขั้นตอนการ
ที่
ขั้นตอน
บริการ
1) การตรวจสอบ ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
เอกสาร
พรอมเอกสาร
2) การพิจารณา เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
เอกสารประกอบการขออนุญาต

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงานที่
หมายเหตุ
ใหบริการ
รับผิดชอบ

1 วัน
5 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน
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ประเภท
ขั้นตอน
3) การพิจารณา
ที่

รายละเอียดของขั้นตอนการ
บริการ
เจาพนักงานทองถิ่นดําเนินการ
ตรวจสอบการใชประโยชนIที่ดิน
ตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสรางจัดทําผัง
บริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของเชน
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่อง
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศเขต
ปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.
จัดสรรที่ดินฯ

4) การลงนาม/ เจาพนักงานทองถิ่นตรวจพิจารณา
คณะกรรมการ แบบแปลนและพิจารณาออกใบ
อนุญาต(อ.1)และแจงใหผูขอมารับ
มีมติ

ระยะเวลา สวนงาน/หนวยงานที่
หมายเหตุ
ใหบริการ
รับผิดชอบ

7 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

12 วัน

กองชาง เทศบาล
เมืองแมฮองสอน

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร (น.5)

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
หนวยงาน จํานวน จํานวน
รายการเอกสารยืนยัน
ที่
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ตัวตน
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1) บัตรประจําตัวประชาชน
0
1
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
0
1

หนวย
นับ
หมายเหตุ
เอกสาร
ฉบับ (กรณีบุคคลธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

1) แบบคําขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
(แบบข. 3)
2) สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปHน
เจาของอาคารหรือผูครอบครองอาคาร
3) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร
(กรณีผูครอบครองอาคารเปHนผูขออนุญาต)
4) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร
(เฉพาะกรณีที่อาคารที่ขออนุญาตเปลี่ยนการ

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา
1
0

หนวย
นับ
เอกสาร
ชุด

หมาย
เหตุ
-

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม

หนวยงาน จํานวน จํานวน
ภาครัฐผู เอกสาร เอกสาร
ออกเอกสาร ฉบับจริง สําเนา

หนวย
นับ
เอกสาร

หมาย
เหตุ

ใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคารมาแลว)

5) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการ
ประกอบแบบแปลน
6) รายการคํานวณโครงสรางพรอมลงลายมือชื่อ
เลขทะเบียนของวิศวกรผูออกแบบ (เฉพาะ
กรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใชอาคารทําใหมี
การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพืน้
อาคารมากขึ้นกวาทีไ่ ดรับอนุญาตไวเดิม
7) หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบและ
คํานวณพรอมสําเนาหรือภาพถายใบอนุญาต
เปHนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปHนอาคารมีลักษณะขนาดอยูใน
ประเภทเปHนวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

16. คาธรรมเนียม
เปFนไปตามหลักเกณฑ<ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียมใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร ฉบับละ 20 บาท
หมายเหตุ –
17. ชองทางการรองเรียน
ถาการบริการไมเปHนไปตามขอตกลงที่ระบุไวขางตน สามารถติดตอเพื่อรองเรียนไดที่
1. ทางอินเทอรเนต : www.mmhs.go.th
2. ทาง Face book : เทศบาลเมืองแมฮองสอน
3. ทางโทรศัพท :
- นายกเทศมนตรีเมืองแมฮองสอน โทร . 053 612036
- ปลัดเทศบาลเมืองแมฮองสอน
โทร . 053 611236
4. ทางไปรษณีย : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน เลขที่ 75 ถนนสิงหนาทบํารุง ตําบลจองคํา
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน รหัสไปรษณีย4 58000
5. รองเรียนดวยตนเอง : สํานักงานเทศบาลเมืองแมฮองสอน
6. ตูรับฟ5งความคิดเห็น ของเทศบาลเมืองแมฮองสอน
18. ตัวอยางแบบฟอร<ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอร4ม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
19. หมายเหตุ วันที่พิมพ<
สถานะ
จัดทําโดย
อนุมัติโดย

21/07/2558
เผยแพรคูมือบนเว็บไซตIแลว
นคเรศ ศรีโท
ปกรณI จีนาคํา
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เผยแพรโดย สมบูรณI ใจเย็น

