
คูม่อืสำ	หรบัประช	ชน : ก	รขออนญุ	ตเปลีย่นก	รใชอ้	ค	รต	มม	ตร	 33
หนว่ยง	นทีใ่หบ้รกิ	ร : องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด กระทรวงมหาดไทย 

หลกัเกณฑ ์วธิกี	ร เงือ่นไข (ถ	้ม)ี ในก	รยืน่คำ	ขอ และในก	รพจิ	รณ	อนุญ	ต
กรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารซ ึง่ไมเ่ป็นอาคารประเภทควบคมุการใชป้ระสงคจ์ะใชห้รอืยนิยอมใหบ้คุคลใดใชอ้าคารดัง
กลา่วเพือ่กจิการควบคมุการใช ้และกรณีเจา้ของหรอืผูค้รอบครองอาคารประเภทควบคมุการใชส้ำาหรับกจิการหนึง่ หระสงคใ์ช ้
เป็นอาคารประเภทควบคมุการใชส้ำาหรับอกีกจิกรรมหนึง่ จะตอ้งไดร้ับใบอนุญาตจากเจา้พนักงานทอ้งถิน่ หรอืไดแ้จง้เจา้
พนักงานทอ้งถิน่ทราบแลว้
 

ชอ่งท	งก	รใหบ้รกิ	ร

 สถ	นทีใ่หบ้รกิ	ร
องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัด
ตราด
โทรศพัท ์039 -510-604/ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หน่วยงาน
(หมายเหต:ุ -) 

ระยะเวล	เปิดใหบ้รกิ	ร เปิดใหบ้รกิารวัน จันทร ์ถงึ วัน
ศกุร ์(ยกเวน้วันหยดุทีท่างราชการกำาหนด) ตัง้แตเ่วลา 
08:30 - 16:30 น.

ข ัน้ตอน ระยะเวล	 และสว่นง	นทีร่บัผดิชอบ
ระยะเวล	ในก	รดำ	เนนิก	รรวม : 25 วัน

ลำ	ดบั ข ัน้ตอน ระยะเวล	 สว่นทีร่บัผดิชอบ
1) ก	รตรวจสอบเอกส	ร

ยืน่ขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร พรอ้มเอกสาร
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

1 วัน -

2) ก	รพจิ	รณ	
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

5 วัน -

3) ก	รพจิ	รณ	
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ดำาเนนิการตรวจสอบการใชป้ระโยชนท์ีด่นิ
ตามกฎหมายวา่ดว้ยการผังเมอืงตรวจสอบสถานทีก่อ่สรา้งจดัทำา
ผังบรเิวณแผนทีส่งัเขปตรวจสอบกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่งเขตปลอดภัยในการเดนิอากาศ 
เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.จดัสรรทีด่นิ ฯ
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร
)) 

7 วัน -

4) ก	รลงน	ม/คณะกรรมก	รมมีติ
เจา้พนักงานทอ้งถิน่ตรวจพจิารณาแบบแปลนและพจิารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจง้ใหผู้ข้อมารับใบอนุญาตเปลีย่นการใช ้
อาคาร (น.5)
(หมายเหต:ุ (องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในพืน้ทีท่ีจ่ะขอ
อนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคาร)) 

12 วัน -

ร	ยก	รเอกส	ร หลกัฐ	นประกอบ
ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร

1) บตัรประจำ	ตวัประช	ชน
ฉบบัจรงิ 0 ฉบับ
สำ	เน	 1 ฉบับ

-



ลำ	ดบั ชือ่เอกส	ร จำ	นวน และร	ยละเอยีดเพิม่เตมิ (ถ	้ม)ี หนว่ยง	นภ	ครฐัผูอ้อกเอกส	ร
หม	ยเหต ุ(กรณีบคุคลธรรมดา)

2) หนงัสอืรบัรองนติบิคุคล
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 1 ชดุ
หม	ยเหต ุ(กรณีนติบิคุคล)

-

3) แบบคำ	ขออนุญ	ตเปลีย่นก	รใชอ้	ค	ร (แบบ ข. 3)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

4) สำ	เน	หรอืภ	พถ	่ยเอกส	รแสดงก	รเป็นเจ	้ของอ	ค	ร หรอืผู ้
ครอบครองอ	ค	ร
ฉบบัจรงิ 0 ชดุ
สำ	เน	 1 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

5) หนงัสอืแสดงคว	มยนิยอมจ	กเจ	้ของอ	ค	ร (กรณีผูค้รอบครอง
อ	ค	รเป็นผูข้ออนุญ	ต)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

6) ใบรบัรองหรอืใบอนุญ	ตเปลีย่นก	รใชอ้	ค	ร (เฉพ	ะกรณีที่
อ	ค	รทีข่ออนุญ	ตเปลีย่นก	รใชไ้ดร้บัใบรบัรองหรอืไดร้บัใบ
อนุญ	ตเปลีย่นก	รใชอ้	ค	รม	แลว้)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

7) แผนผงับรเิวณ แบบแปลน ร	ยก	รประกอบแบบแปลน
ฉบบัจรงิ 5 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

8) ร	ยก	รคำ	นวณโครงสร	้ง พรอ้มลงล	ยมอืชือ่ เลขทะเบยีนของ
วศิวกร ผูอ้อกแบบ (เฉพ	ะกรณีทีก่	รเปลีย่นแปลงก	รใชอ้	ค	ร 
ทำ	ใหม้กี	รเปลีย่นแปลงนำ	้หนกับรรทกุบนพืน้อ	ค	รม	กขึน้ กว	่ที่
ไดร้บัอนุญ	ตไวเ้ดมิ
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

9) หนงัสอืรบัรองของวศิวกรผูอ้อกแบบและคำ	นวณ พรอ้มสำ	เน	หรอื
ภ	พถ	่ยใบอนุญ	ตเป็นผูป้ระกอบวชิ	ชพีวศิวกรรมควบคมุ (กรณี
ทีเ่ป็นอ	ค	ร มลีกัษณะขน	ดอยูใ่นประเภทเป็นวชิ	ชพีวศิวกรรม
ควบคมุ)
ฉบบัจรงิ 1 ชดุ
สำ	เน	 0 ชดุ
หม	ยเหต ุ-

-

ค	่ธรรมเนยีม
ลำ	ดบั ร	ยละเอยีดค	่ธรรมเนยีม ค	่ธรรมเนยีม (บ	ท / รอ้ยละ)

1) เป็นไปต	มหลกัเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัที ่7 พ.ศ. 2528 ออก
ต	มคว	มในพระร	ชบญัญตัคิวบคมุอ	ค	ร พ.ศ. 2522
(หมายเหต:ุ -) 

 ค	่ธรรมเนยีม 0 บาท
 

ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน แนะนำ	บรกิ	ร



ลำ	ดบั ชอ่งท	งก	รรอ้งเรยีน / แนะนำ	บรกิ	ร
1) องคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองคันทรง อำาเภอเมอืงตราด จังหวัดตราด

(หมายเหต:ุ (โทรศัพท ์039-542-443)) 
2) จังหวัดอืน่ๆ รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจังหวัด

(หมายเหต:ุ (ผา่นศนูยด์ำารงธรรมประจำาจังหวัด ทกุจังหวัด)) 
3) ศนูยบ์รกิารประชาชน สำานักปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

(หมายเหต:ุ ( เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตู ้ปณ.1111 
เลขที ่1 ถ.พษิณุโลก เขตดสุติ กทม. 10300)) 

4) ศนูยร์ับเรือ่งรอ้งเรยีนการทจุรติในภาครัฐ
(หมายเหต:ุ (สำานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติในภาครัฐ (สำานักงาน ป.ป.ท.)
- 99 หมู ่4 อาคารซอฟตแ์วรป์ารค์ ชัน้ 2 ถนนแจง้วัฒนะ ตำาบลคลองเกลอื อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบรุ ี11120
- สายดว่น 1206 / โทรศพัท ์0 2502 6670-80 ตอ่ 1900 , 1904- 7 / โทรสาร 0 2502 6132
- www.pacc.go.th / www.facebook.com/PACC.GO.TH

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

แบบฟอรม์ ตวัอย	่งและคูม่อืก	รกรอก
ลำ	ดบั ชือ่แบบฟอรม์

ไมม่แีบบฟอรม์ ตัวอยา่ง และคูม่อืการกรอก

หม	ยเหตุ
-

Infographic
ลำ	ดบั ชือ่
ไมม่ขีอ้มลู

ชือ่กระบวนง	น: การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 
ชือ่เรยีกท ัว่ไป: -
หนว่ยง	นกล	งเจ	้ของกระบวนง	น: กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง กรมโยธาธกิารและผังเมอืง
ประเภทของง	นบรกิ	ร: กระบวนงานบรกิารทีใ่หบ้รกิารในสว่นภมูภิาคและสว่นทอ้งถิน่ (กระบวนงานบรกิารทีเ่บ็ดเสร็จในหน่วย
เดยีว)
หมวดหมูข่องง	นบรกิ	ร: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
กฎหม	ยทีใ่หอ้ำ	น	จก	รอนุญ	ต หรอืทีเ่ก ีย่วขอ้ง:

 
1)พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. 2522 
ระดบัผลกระทบ: บรกิารทีม่คีวามสำาคัญดา้นเศรษฐกจิ/สงัคม
พืน้ทีใ่หบ้รกิ	ร: ทอ้งถิน่
กฎหม	ยขอ้บงัคบั/ขอ้ตกลงทีก่ำ	หนดระยะเวล	: :  พระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กฏกระทรวงขอ้บัญญัตทิอ้ง
ถิน่ และประกาศกระทรวงมหาดไทยทีอ่อกโดยอาศัยอำานาจตามพระราชบัญญัตคิวบคมุอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒
ระยะเวล	ทีก่ำ	หนดต	มกฎหม	ย / ขอ้กำ	หนด ฯลฯ: 25.0 วัน

ขอ้มลูสถติขิองกระบวนง	น:

จำานวนเฉลีย่ตอ่เดอืน 0
จำานวนคำาขอทีม่ากทีส่ดุ 0
จำานวนคำาขอทีน่อ้ยทีส่ดุ 0



ชือ่อ	้งองิของคูม่อืประช	ชน: การขออนุญาตเปลีย่นการใชอ้าคารตามมาตรา 33 อบต.หนองคันทรง สำาเนาคูม่อืประชาชน 
22/07/2015 13:33

เอกสารฉบับนีด้าวนโ์หลดจากเว็บไซตร์ะบบสารสนเทศศนูยก์ลางขอ้มลูคูม่อืสำาหรับประชาชน
Backend.info.go.th

วนัทีเ่ผยแพรคู่ม่อื: -


