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คู่มือสําหรั บประชาชน : การขออนุญาตเปลียนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
หน่วยงานทีรับผิดชอบ : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย
1. ชือกระบวนงาน : การขออนุญาตเปลียนการใช้ อาคารตามมาตรา 33
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน : องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริ การทีให้ บริ การในส่วนภูมิภาคและส่วนท้ องถิน
(กระบวนงานบริ การทีเบ็ดเสร็ จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายทีให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อทีเกียวข้ อง :
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ : บริ การทีมีความสําคัญด้ านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พืน2 ทีให้ บริการ : ท้ องถิน
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงทีกําหนดระยะเวลา : พระราชบัญญัตคิ วบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 กฏกระทรวง
ข้ อบัญญัตทิ ้ องถินและประกาศกระทรวงมหาดไทยทีออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
ระยะเวลาทีกําหนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
25 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลียต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอทีมากทีสุด 0
จํานวนคําขอทีน้ อยทีสุด 0
10. ชืออ้ างอิงของคู่มือประชาชน สําเนาคูม่ ือประชาชน อบต.ศาลายา 03/08/2015 15:43
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานทีให้ บริการองค์ การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
85 หมู่ที 3 ตําบลศาลายา อํ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
www.obt-salaya.go.th
/ติ ดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที ทางราชการกํ าหนด)
ตัง. แต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ยง)
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงือนไข(ถ้ ามี) ในการยืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารซึงไม่เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ ประสงค์จะใช้ หรื อยินยอมให้ บคุ คล
ใดใช้ อาคารดังกล่าวเพือกิจการควบคุมการใช้ และกรณี เจ้ าของหรื อผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้ สําหรับ
กิจการหนึงหระสงค์ใช้ เป็ นอาคารประเภทควบคุมการใช้ สําหรับอีกกิจกรรมหนึงจะต้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ าพนักงาน
ท้ องถินหรื อได้ แจ้ งเจ้ าพนักงานท้ องถินทราบแล้ ว
13. ขัน2 ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานทีรั บผิดชอบ
ส่ วนงาน /
หมายเหตุ
รายละเอียดของขัน2 ตอน ระยะเวลา
ที
ประเภทขัน2 ตอน
หน่ วยงานที
การบริการ
ให้ บริการ
รั บผิดชอบ
การตรวจสอบเอกสาร ยืนขออนุญาตเปลียนการใช้ 1 วัน
องค์การบริ หาร อาคารพร้ อมเอกสาร
ส่วนตําบล
1)
ศาลายาอําเภอ
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 5 วัน
องค์การบริ หาร การพิจารณา
พิจารณาเอกสาร
ส่วนตําบล
ประกอบการขออนุญาต
ศาลายาอําเภอ
2)
พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม
7 วัน
การพิจารณา
เจ้ าพนักงานท้ องถิน
องค์การบริ หาร ดําเนินการตรวจสอบการใช้
ส่วนตําบล
ประโยชน์ทีดินตาม
ศาลายาอําเภอ
กฎหมายว่าด้ วยการผังเมือง
พุทธมณฑล
ตรวจสอบสถานทีก่อสร้ าง
จังหวัดนครปฐม
3)
จัดทําผังบริ เวณแผนที
สังเขปตรวจสอบกฎหมาย
อืนทีเกียวข้ องเช่นประกาศ
กระทรวงคมนาคมเรื องเขต
ปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯ
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ที

ประเภทขัน2 ตอน

รายละเอียดของขัน2 ตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที
รั บผิดชอบ

หมายเหตุ

และพรบ.จัดสรรทีดินฯ
การลงนาม/
คณะกรรมการมีมติ

เจ้ าพนักงานท้ องถินตรวจ 12 วัน
องค์การบริ หาร
พิจารณาแบบแปลนและ
ส่วนตําบล
พิจารณาออกใบอนุญาต
ศาลายาอําเภอ
4)
(อ.1) และแจ้ งให้ ผ้ ขู อมารับ
พุทธมณฑล
ใบอนุญาตเปลียนการใช้
จังหวัดนครปฐม
อาคาร (น.5)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 25 วัน
14. งานบริการนีผ2 ่ านการดําเนินการลดขัน2 ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
T
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนทีออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนยันตัวตน
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
0
1
ฉบับ
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ 0
1
ชุด
2)
บุคคล
15.2) เอกสารอืน ๆ สําหรั บยืนเพิมเติม
จํานวน
หน่ วยงานภาครั ฐ
รายการเอกสาร
จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
ที
เอกสาร
ยืนเพิมเติม
สําเนา
เอกสาร
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
แบบคําขอ
1
0
ชุด
อนุญาตเปลี&ยน
1)
การใช้ อาคาร
(แบบข. 3)
สําเนาหรื อ
0
1
ชุด
2)
ภาพถ่ายเอกสาร

-

หมายเหตุ
(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)
(กรณีนิติบคุ คล)

หมายเหตุ
-

-
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ที

3)

4)

5)

6)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
แสดงการเป็ น
เจ้ าของอาคาร
หรื อผู้ครอบครอง
อาคาร
หนังสือแสดง
ความยินยอม
จากเจ้ าของ
อาคาร (กรณีผ้ ู
ครอบครอง
อาคารเป็ นผู้ขอ
อนุญาต)
ใบรับรองหรื อ
ใบอนุญาต
เปลี&ยนการใช้
อาคาร (เฉพาะ
กรณีที&อาคารที&
ขออนุญาต
เปลี&ยนการใช้
ได้ รับใบรับรอง
หรื อได้ รับ
ใบอนุญาต
เปลี&ยนการใช้
อาคารมาแล้ ว)
แผนผังบริ เวณ
แบบแปลน
รายการประกอบ
แบบแปลน
รายการคํานวณ
โครงสร้ างพร้ อม

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

-

1

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-

-

5

0

ชุด

-

-

1

0

ชุด

-
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ที

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยืนเพิมเติม
ผู้ออกเอกสาร
ลงลายมือชื&อเลข
ทะเบียนของ
วิศวกร
ผู้ออกแบบ
(เฉพาะกรณีที&
การเปลี&ยนแปลง
การใช้ อาคารทํา
ให้ มีการ
เปลี&ยนแปลง
นํ 9าหนักบรรทุก
บนพื 9นอาคาร
มากขึ 9นกว่าที&
ได้ รับอนุญาตไว้
เดิม
หนังสือรับรอง
ของวิศวกร
ผู้ออกแบบและ
คํานวณพร้ อม
สําเนาหรื อ
ภาพถ่าย
ใบอนุญาตเป็ นผู้
ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม
(กรณีที&เป็ น
อาคารมีลกั ษณะ
ขนาดอยูใ่ น
ประเภทเป็ น
วิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)

1

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

0

ชุด

หมายเหตุ

-
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16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ค่ าธรรมเนียม0 บาท
หมายเหตุ 17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์ร้องทุกข์ร้องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3
ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
2) ช่ องทางการร้ องเรี ยนเว็บไซต์ : www.obt-salaya.go.th
3) ช่ องทางการร้ องเรี ยนองค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา 85 หมูท่ ี 3 ตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 024313434, 034297052
โทรสาร 024313434, 034297052
4) ช่ องทางการร้ องเรี ยนศูนย์บริ การประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ ณ.1111
เลขที 1 ถ.พิ ษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
วันทีพิมพ์
สถานะ

02/09/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั T 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลศาลายา
อําเภอพุทธมณฑลจังหวัด
นครปฐมสถ.มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย -

