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คูม่อืสําหรบัประชาชน : การขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
หนว่ยงานที�ใหบ้รกิาร : เทศบาลตาํบลยี�งอ อําเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส  

 

หลกัเกณฑ ์วธิกีาร เงื�อนไข (ถา้ม)ี ในการยื�นคําขอ และในการพจิารณาอนุญาต 

กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซึ�งไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใชอ้าคาร

ดังกลา่วเพื�อกจิการควบคมุการใช ้และกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้ําหรับกจิการหนึ�ง หระสงคใ์ช ้

เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชสํ้าหรับอกีกจิกรรมหนึ�ง จะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิ�น หรอืไดแ้จง้เจา้

พนักงานทอ้งถิ�นทราบแลว้ 

  
 

ชอ่งทางการใหบ้รกิาร 

 

สถานที�ใหบ้รกิาร 
สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�
งอ จังหวัดนราธวิาส โทร.073-591082 โทรสาร 073-591165/
ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน 
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวลาเปิดใหบ้รกิาร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วนัหยุดที�ทางราชการกําหนด) ตั �งแตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น. (มพัีกเที�ยง) 

 

ข ั�นตอน ระยะเวลา และสว่นงานที�รบัผดิชอบ 

ระยะเวลาในการดาํเนนิการรวม : 25 วัน 
 

ลําดบั ข ั�นตอน ระยะเวลา สว่นที�รบัผดิชอบ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
ยื�นขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร พรอ้มเอกสาร 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร))  

1 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

2) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร))  

5 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

3) การพจิารณา 
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นดาํเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชน์ที�ดนิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานที�กอ่สรา้งจัดทาํ
ผังบรเิวณแผนที�สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื�นที�เก ี�ยวขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื�องเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จัดสรรที�ดนิ ฯ 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร 
))  

7 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมมีต ิ
เจา้พนักงานทอ้งถิ�นตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนญุาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารบัใบอนุญาตเปลี�ยนการใช ้
อาคาร (น.5) 
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ�น ในพื�นที�ที�จะขอ
อนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร))  

12 วนั เทศบาลตาํบลยี�งอ 
อําเภอยี�งอ จังหวดั

นราธวิาส 
 

 

รายการเอกสาร หลกัฐานประกอบ 

ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
1) 

 
บตัรประจาํตวัประชาชน 
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 

- 
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ลําดบั ชื�อเอกสาร จํานวน และรายละเอยีดเพิ�มเตมิ (ถา้ม)ี หนว่ยงานภาครฐัผูอ้อกเอกสาร 
หมายเหตุ (กรณบีคุคลธรรมดา) 

2) 
 

หนงัสอืรบัรองนติบิุคคล 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ (กรณีนติบิคุคล) 

- 

3) 
 

แบบคาํขออนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (แบบ ข. 3) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

4) 
 

สําเนาหรอืภาพถา่ยเอกสารแสดงการเป็นเจา้ของอาคาร หรอืผู ้
ครอบครองอาคาร 
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ 
สําเนา 1 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

5) 
 

หนงัสอืแสดงความยนิยอมจากเจา้ของอาคาร (กรณผีูค้รอบครอง
อาคารเป็นผูข้ออนญุาต) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

6) 
 

ใบรบัรองหรอืใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคาร (เฉพาะกรณีที�
อาคารที�ขออนญุาตเปลี�ยนการใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บั
ใบอนุญาตเปลี�ยนการใชอ้าคารมาแลว้) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

7) 
 

แผนผงับรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

8) 
 

รายการคาํนวณโครงสรา้ง พรอ้มลงลายมอืชื�อ เลขทะเบยีนของ
วศิวกร ผูอ้อกแบบ (เฉพาะกรณทีี�การเปลี�ยนแปลงการใชอ้าคาร 
ทาํใหม้กีารเปลี�ยนแปลงนํ�าหนกับรรทกุบนพื�นอาคารมากขึ�น กวา่ท ี�
ไดร้บัอนุญาตไวเ้ดมิ 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

9) 
 

หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและคํานวณ พรอ้มสําเนาหรอื
ภาพถา่ยใบอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี
ที�เป็นอาคาร มลีกัษณะขนาดอยูใ่นประเภทเป็นวชิาชพีวศิวกรรม
ควบคมุ) 
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ 
สําเนา 0 ชดุ 
หมายเหตุ - 

- 

 

คา่ธรรมเนยีม 

ลําดบั รายละเอยีดคา่ธรรมเนยีม คา่ธรรมเนยีม (บาท / รอ้ยละ) 

1) เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที� 7 พ.ศ. 2528 ออก
ตามความในพระราชบญัญตัคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหต:ุ -)  

 คา่ธรรมเนยีม 0 บาท 
  
 

 

ชอ่งทางการรอ้งเรยีน แนะนําบรกิาร 
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ลําดบั ชอ่งทางการรอ้งเรยีน / แนะนําบรกิาร 
1) สํานักงานเทศบาลตาํบลยี�งอ ถนนเทศบาล 5 ตําบลยี�งอ อาํเภอยี�งอ จังหวัดนราธวิาส 96180 โทร.073-591082 

โทรสาร 073-591165 
(หมายเหต:ุ -)  

2) จังหวดัอื�นๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด 
(หมายเหต:ุ (ผ่านศนูยด์าํรงธรรมประจําจังหวดั ทกุจังหวัด))  

3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สํานักปลดัสาํนักนายกรัฐมนตร ี
(หมายเหต:ุ ( เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที� 1 ถ.พษิณุโลก เขตดุสติ กทม. 10300))  

 

แบบฟอรม์ ตวัอยา่งและคูม่อืการกรอก 

ลําดบั ชื�อแบบฟอรม์ 
ไม่มแีบบฟอรม์ ตวัอยา่ง และคูม่ือการกรอก 

 

หมายเหต ุ

- 
 

 

เอกสารฉบบันี�ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ศูนยร์วมขอ้มลูการติดต่อราชการ 

www.info.go.th 

วันที�คู่มอืมผีลบังคับใช:้ 29/06/2558 


