
1/6 
 

คู่มือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

หน่วยงานทีรับผิดชอบ:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 

 

1. ชือกระบวนงาน:การขออนญุาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองปัตตานีจงัหวดัปัตตานี 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการทีให้บริการในสว่นภมิูภาคและสว่นท้องถิน (กระบวนงานบริการที

เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รับรอง  

5. กฎหมายทีให้อาํนาจการอนุญาต หรือทีเกียวข้อง: 

1) พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ. 2522 

 

6. ระดับผลกระทบ: บริการทีมีความสําคญัด้านเศรษฐกิจ/สงัคม  

7. พืนทีให้บริการ: ท้องถิน  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงทีกาํหนดระยะเวลา :  พระราชบญัญัติควบคมุอาคารพ.ศ. ๒๕๒๒กฏกระทรวง

ข้อบญัญัตท้ิองถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศยัอํานาจตามพระราชบญัญัติควบคมุอาคาร

พ.ศ. ๒๕๒๒  

ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้อกาํหนด ฯลฯ 25วนั 

9. ข้อมูลสถติ ิ

 จาํนวนเฉลียต่อเดือน0  

 จาํนวนคาํขอทีมากทีสุด 0  

 จาํนวนคาํขอทีน้อยทีสุด 0  

10. ชืออ้างองิของคู่มือประชาชน การขออนญุาตเปลียนการใช้อาคารตามมาตรา 33  

11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที ให้บริการกองช่างเทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมืองจงัหวดัปัตตานี/ติดต่อดว้ยตนเองณหน่วยงาน 

ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดใหบ้ริการวนัจนัทร์ถึงวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีทางราชการกําหนด) ตงัแต่เวลา 

08:30 - 16:30 น. 

หมายเหตุ - 

 

12. หลักเกณฑ์ วธีิการ เงือนไข(ถ้ามี) ในการยืนคาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึงไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้ประสงคจ์ะใช้หรือยินยอมให้บคุคลใดใช้

อาคารดงักลา่วเพือกิจการควบคมุการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับกิจการ
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หนึงหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคมุการใช้สําหรับอีกกิจกรรมหนึงจะต้องได้รับใบอนญุาตจากเจ้าพนกังานท้องถิน

หรือได้แจ้งเจ้าพนกังานท้องถินทราบแล้ว 

 

 

13. ขันตอน ระยะเวลา และส่วนงานทีรับผดิชอบ 

ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

ยืนขออนญุาตเปลียนการใช้

อาคารพร้อมเอกสาร 
 

1 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

2) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขออนญุาต 
 

5 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

3) 

การพิจารณา 
 

เจ้าพนกังานท้องถิน

ดําเนินการตรวจสอบการใช้

ประโยชน์ทีดินตาม

กฎหมายวา่ด้วยการผงัเมือง

ตรวจสอบสถานทีก่อสร้าง

จดัทําผงับริเวณแผนที

สงัเขปตรวจสอบกฎหมาย

อืนทีเกียวข้องเช่นประกาศ

กระทรวงคมนาคมเรืองเขต

ปลอดภยัในการเดินอากาศ

เขตปลอดภยัทางทหารฯ

และพรบ.จดัสรรทีดนิฯ 
 

7 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี) 

4) 

การลงนาม/

คณะกรรมการมีมต ิ
 

เจ้าพนกังานท้องถินตรวจ

พิจารณาแบบแปลนและ

พิจารณาออกใบอนญุาต 

12 วนั - (กองช่างเทศบาล

ตําบลรูสะมิแล

อําเภอเมือง
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ที ประเภทขันตอน 
รายละเอียดของขันตอน

การบริการ 

ระยะเวลา

ให้บริการ 

ส่วนงาน / 

หน่วยงานที

รับผดิชอบ  

หมายเหตุ 

(อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับ

ใบอนญุาตเปลียนการใช้

อาคาร (น.5) 
 

จงัหวดัปัตตานี) 

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วนั 

 

14. งานบริการนีผ่านการดาํเนินการลดขันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  

ยงัไมผ่า่นการดําเนินการลดขนัตอน 

 

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคาํขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 
บตัรประจําตวั

ประชาชน 

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา) 

2) 
หนงัสือรับรองนิติ

บคุคล 

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล) 

 

15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรับยืนเพมิเติม 

ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

1) 

แบบคําขอ

อนญุาตเปลียน

การใช้อาคาร 

(แบบข. 3) 

- 1 0 ชดุ - 

2) 

สําเนาหรือ

ภาพถ่ายเอกสาร

แสดงการเป็น

เจ้าของอาคาร

- 0 1 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

หรือผู้ครอบครอง

อาคาร 

3) 

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

จากเจ้าของ

อาคาร (กรณีผู้

ครอบครอง

อาคารเป็นผู้ขอ

อนญุาต) 

- 1 0 ชดุ - 

4) 

ใบรับรองหรือ

ใบอนญุาต

เปลียนการใช้

อาคาร (เฉพาะ

กรณีทีอาคารที

ขออนญุาต

เปลียนการใช้

ได้รับใบรับรอง

หรือได้รับ

ใบอนญุาต

เปลียนการใช้

อาคารมาแล้ว) 

- 1 0 ชดุ - 

5) 

แผนผงับริเวณ

แบบแปลน

รายการประกอบ

แบบแปลน 

- 5 0 ชดุ - 

6) 

รายการคํานวณ

โครงสร้างพร้อม

ลงลายมือชือเลข

ทะเบียนของ

- 1 0 ชดุ - 
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ที 
รายการเอกสาร

ยืนเพมิเติม 

หน่วยงานภาครัฐ

ผู้ออกเอกสาร 

จาํนวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จาํนวนเอกสาร 
สําเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

หมายเหตุ 

วิศวกร

ผู้ออกแบบ 

(เฉพาะกรณีที

การเปลียนแปลง

การใช้อาคารทํา

ให้มีการ

เปลียนแปลง

นําหนกับรรทกุ

บนพืนอาคาร

มากขนึกวา่ที

ได้รับอนญุาตไว้

เดิม 

7) 

หนงัสือรับรอง

ของวิศวกร

ผู้ออกแบบและ

คํานวณพร้อม

สําเนาหรือ

ภาพถ่าย

ใบอนญุาตเป็นผู้

ประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคมุ 

(กรณีทีเป็น

อาคารมีลกัษณะ

ขนาดอยู่ใน

ประเภทเป็น

วิชาชีพวิศวกรรม

ควบคมุ) 

- 1 0 ชดุ - 

 

16. ค่าธรรมเนียม 
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1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคารพ.ศ. 2522 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 

หมายเหตุ - 

 

 

17. ช่องทางการร้องเรียน 

1) ช่องทางการร้องเรียนสํานกังานเทศบาลตําบลรูสะมิแลทีอยู่ 188/141 หมูที่ 6 ตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

จงัหวดัปัตตานี 94000 โทร 073-460190-1 โทรสาร 073-460173 เวบ็ไซด์ www.rusamilae.go.th 

หมายเหตุ- 

2) ช่องทางการร้องเรียนศนูย์บริการประชาชนสํานกัปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี 

หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111 

เลขที 1 ถ.พิษณุโลกเขตดสิุตกทม. 10300) 

 

18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตวัอย่าง และคู่มือการกรอก 

 

19. หมายเหตุ 

- 

 

วันทีพมิพ์ 13/09/2558 

สถานะ รออนมุตัิขนัที 2 โดยสํานกังาน

ก.พ.ร. (OPDC) 

จัดทาํโดย เทศบาลตําบลรูสะมิแลอําเภอเมือง

ปัตตานีจงัหวดัปัตตานีสถ.มท. 

อนุมัติโดย - 

เผยแพร่โดย - 

 

 

 
 


