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คูมือสําหรับประชาชน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
หนวยงานที่รับผิดชอบ: เทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน: เทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริการที่ใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น (กระบวนงานบริการที่
เบ็ดเสร็จในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ใหอํานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวของ:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ หบริการ: ทองถิ่น
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงที่กําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวง
ขอบัญญัติทองถิ่น และประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวลาที่กําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ
25 วัน
9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่นอยที่สุด 0
10. ชื่ออางอิงของคูมือประชาชน การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 เทศบาลตําบลศรีสุนทร มลฤดี
แสวงศิลป สําเนาคูมือประชาชน 01/09/2015 09:33
11. ชองทางการใหบริการ
1) สถานที่ใหบริการ เทศบาลตําบลศรีสุนทร 99 หมูที่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-617803-4/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง วันศุกร (ยกเวนวันหยุดที่ทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา
08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
หมายเหตุ -
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12. หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข(ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใช
อาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใช และกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับกิจการ
หนึ่ง หระสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะตองไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงาน
ทองถิ่น หรือไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว

13. ขั้นตอน ระยะเวลา และสวนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขั้นตอน

ระยะเวลา
ใหบริการ

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช 1 วัน
อาคาร พรอมเอกสาร

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขออนุญาต

การพิจารณา

เจาพนักงานทองถิ่น
7 วัน
ดําเนินการตรวจสอบการใช
ประโยชนที่ดินตาม
กฎหมายวาดวยการผังเมือง
ตรวจสอบสถานที่กอสราง
จัดทําผังบริเวณแผนที่
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวของ เชน ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ
และ พรบ.จัดสรรที่ดิน ฯ

1)

2)

3)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

5 วัน

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ
เทศบาลตําบลศรี
สุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
เทศบาลตําบลศรี
สุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัด
ภูเก็ต
เทศบาลตําบลศรี
สุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัด
ภูเก็ต

หมายเหตุ

-

-

(
)
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ที่

ประเภทขั้นตอน
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

4)

รายละเอียดของขั้นตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

เจาพนักงานทองถิ่นตรวจ 12 วัน
พิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต
(อ.1) และแจงใหผูขอมารับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช
อาคาร (น.5)

สวนงาน /
หนวยงานที่
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เทศบาลตําบลศรี สุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัด
ภูเก็ต

ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนี้ ผานการดําเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดขั้นตอน
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหนวยงานภาครัฐ
จํานวน
หนวยงานภาครัฐ
รายการเอกสาร
ที่
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
ผูออกเอกสาร
ฉบับจริง
1)
2)

บัตรประจําตัว
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ บุคคล

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

1

ฉบับ

0

1

ชุด

หมายเหตุ
(กรณีบุคคล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบุคคล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรับยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
แบบคําขอ
อนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร
(แบบ ข. 3)
สําเนาหรือ
ภาพถายเอกสาร
แสดงการเปน
เจาของอาคาร
หรือผูครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจาของ
อาคาร (กรณีผู
ครอบครอง
อาคารเปนผูขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรือ
ใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที่อาคารที่
ขออนุญาต
เปลี่ยนการใช
ไดรับใบรับรอง
หรือไดรับ
ใบอนุญาต

-

1

-

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

-

0

1

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

5/7

ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
เปลี่ยนการใช
อาคารมาแลว)
แผนผังบริเวณ แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ โครงสราง พรอม
ลงลายมือชื่อ เลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผูออกแบบ
(เฉพาะกรณีที่
การเปลี่ยนแปลง
การใชอาคาร ทํา
ใหมีการ
เปลี่ยนแปลง
น้ําหนักบรรทุก
บนพื้นอาคาร
มากขึ้น กวาที่
ไดรับอนุญาตไว
เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผูออกแบบและ
คํานวณ พรอม
สําเนาหรือ
ภาพถาย
ใบอนุญาตเปนผู

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

5

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-

1

0

ชุด

-
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ที่

รายการเอกสาร หนวยงานภาครัฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผูออกเอกสาร
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที่เปน
อาคาร มี
ลักษณะขนาดอยู
ในประเภทเปน
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หนวยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

16. คาธรรมเนียม
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522
คาธรรมเนียม 0 บาท
หมายเหตุ -

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียน เทศบาลตําบลศรีสุนทร 99 หมูที่ 8 ถนนเทพกระษัตรี ตําบลศรีสุนทร อําเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต 83110 โทร.076-617803-4
หมายเหตุ 2) ชองทางการรองเรียน เว็ปไซต : www.srisunthon.go.th
หมายเหตุ 3) ชองทางการรองเรียน ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู ปณ.1111
เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
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19. หมายเหตุ
01/09/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหนา
หนวยงาน (Reviewer)
จัดทําโดย
เทศบาลตําบลศรีสุนทร อําเภอ
ถลาง จังหวัดภูเก็ต สถ.มท.
อนุมัติโดย เผยแพรโดย วันที่พิมพ
สถานะ

