
คูมือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

หนวยงานที่ใหบริการ  : เทศบาลตําบลหวยยอด อําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง กระทรวงมหาดไทย 
 

 หลักเกณฑ วิธกีาร เงื่อนไข (ถามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต 

 กรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารซึ่งไมเปนอาคารประเภทควบคุมการใชประสงคจะใชหรือยินยอม

ใหบุคคลใดใชอาคารดังกลาวเพื่อกิจการควบคุมการใช  และกรณีเจาของหรือผูครอบครองอาคารประเภท

ควบคุมการใชสําหรับกิจการหนึ่ง ประสงคใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจกรรมหนึ่ง จะตอง

ไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถิ่น หรือไดแจงเจาพนักงานทองถิ่นทราบแลว 
 

ชองทางการใหบริการ 

สถานท่ีใหบริการ 
กองชาง เทศบาลตําบลหวยยอด 
โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 
ตอ 20  โทรสาร 0-7527-1332  
หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
/ติดตอดวยตนเอง ณ หนวยงาน 
(หมายเหตุ: -) 

ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวัน จันทร ถึง 
วันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแต
เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ 

ระยะเวลาในการดําเนินการรวม : 25 วัน 

ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 



ลําดับ ข้ันตอน ระยะเวลา สวนท่ีรับผิดชอบ 
1) การตรวจสอบเอกสาร 

ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร พรอมเอกสาร 
(หมายเหตุ: -) 

1 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

2) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขอ
อนุญาต 
(หมายเหตุ: -) 
 
 
 

5 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

3) การพิจารณา 
เจาพนักงานทองถ่ินดําเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมืองตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทําผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
(หมายเหตุ: -) 

7 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ 
เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณา
ออกใบอนุญาต (อ.1) และแจงใหผูขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยน
การใชอาคาร (น.5) 
(หมายเหตุ: -) 

12 วัน เทศบาลตําบลหวยยอด 
อําเภอหวยยอด  

จังหวัดตรัง 
 

 

 

 

 

รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ 

ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
1) 

 
บัตรประจําตัวประชาชน 
ฉบับจริง 0 ฉบับ 
สําเนา 1 ฉบับ 
หมายเหตุ(กรณีบุคคลธรรมดา) 

- 

2) หนังสือรับรองนิติบุคคล - 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
 ฉบับจริง 0 ชุด 

สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ(กรณีนิติบุคคล) 

3) 
 

แบบคําขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร (แบบ ข. 3) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

4) 
 

สําเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร หรือผู
ครอบครองอาคาร 
ฉบับจริง 0 ชุด 
สําเนา 1 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

5) 
 

หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูครอบครอง
อาคารเปนผูขออนุญาต) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

6) 
 

ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร (เฉพาะกรณีท่ีอาคาร
ท่ีขออนุญาตเปล่ียนการใชไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาต
เปล่ียนการใชอาคารมาแลว) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 
 

- 

7) 
 

แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน 
ฉบับจริง 5 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

8) 
 

รายการคํานวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของ
วิศวกร ผูออกแบบ (เฉพาะกรณีท่ีการเปล่ียนแปลงการใชอาคาร 
ทําใหมีการเปล่ียนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึน กวาท่ี
ไดรับอนุญาตไวเดิม 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 



ลําดับ ช่ือเอกสาร จํานวน และรายละเอียดเพ่ิมเติม (ถามี) หนวยงานภาครัฐผูออกเอกสาร 
9) 

 
หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบและคํานวณ พรอมสําเนาหรือ
ภาพถายใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ท่ีเปนอาคาร มีลักษณะขนาดอยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม) 
ฉบับจริง 1 ชุด 
สําเนา 0 ชุด 
หมายเหตุ- 

- 

 

คาธรรมเนียม 

ลําดับ รายละเอียดคาธรรมเนียม คาธรรมเนียม (บาท / รอยละ) 
1) เปนไปตามหลักเกณฑของกฎกระทรวงฉบับท่ี 7 พ.ศ. 2528 ออก

ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
(หมายเหตุ: -) 

คาธรรมเนียม 0 บาท 
 
 

 

 

 

 

 

ชองทางการรองเรียน แนะนําบริการ 

ลําดับ ชองทางการรองเรียน / แนะนําบริการ 
1) กองชาง เทศบาลตําบลหวยยอด  โทรศัพท 0-7523-5144 , 0-7527-1366 หรือ 0-7527-1331 ตอ 20  

โทรสาร 0-7527-1332  หรือเว็บไซต www. huaiyodcity.go.th  หรือ  
www.facebook.com/huaiyodcity.trang 
(หมายเหตุ: -) 

2) ศูนยดํารงธรรมอําเภอหวยยอด จังหวัดตรัง 
(หมายเหตุ: -) 

3) ศูนยบริการประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(หมายเหตุ: ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตู 
ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300) 

 

แบบฟอรม ตัวอยางและคูมือการกรอก 

ลําดับ ช่ือแบบฟอรม 
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก 

 



หมายเหตุ 

- 
 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

ช่ือกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

หนวยงานกลางเจาของกระบวนงาน : กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง 

ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว) 

หมวดหมูของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ : 

 1)พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 
ระดับผลกระทบ : บริการท่ีมีความสําคัญดานเศรษฐกิจ/สังคม 

พ้ืนท่ีใหบริการ : ทองถ่ิน 

กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา :  พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวงขอบัญญัติ

ทองถ่ิน และประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ : 25.0 

ขอมูลสถิติของกระบวนงาน : 

 จํานวนเฉลี่ยตอเดือน 0 

 จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0 

 จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0 

ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตามมาตรา 33 

ขอมูลสําหรับเจาหนาที่ 



 

 

 

เอกสารฉบับนี้ดาวนโหลดจากเว็บไซตระบบสารสนเทศศูนยกลางขอมูลคูมือสําหรับประชาชน 

Backend.info.go.th 

วันท่ีเผยแพรคูมือ: - 


