
คูมือสำหรับประชาชนเรื่องขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคารตามมาตร ๓๓ 
 

งานท่ีใหบริการ 
 

การอนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

กองชาง องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

 
 

ขอบเขตการใหบริการ 
 

สถานท่ี ชองทางการใหบริการ ระยะเวลาเปดใหบริการ 
๑.สำนัก/กอง…กองชาง……… 
   องคกรการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

วันจันทร ถึง วันศุกร ในเวลาราชการ 

 
 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการย่ืนคำขอ 

     ห า ม มิ ให เจ า ข อ งห รื อ ผู ค ร อ บ ค ร อ งอ า ค า ร ซึ่ ง ไ ม เป น อ า ค า ร ป ร ะ เภ ท ค ว บ คุ ม ก า ร ใช  ใช ห รื อ ยิ น ย อ ม ให  
บุคคลใดใช อาคารดังกล าวเพ่ือกิจการตามมาตรา 32 เว นแต จะได รับใบอนุญาตจากเจ าพนักงานท องถ่ิน หรือได แจ งให  
เจ าพนักงานทองถ่ินทราบแลว และใหนํามาตรา 25 และมาตรา 27 หรือมาตรา 39 ทวิแล วแตกรณีมาใชบังคับโดยอนุโลม 
ให นํ าความ ในวรรคห น่ึ งมาใช บั งคับ แก ก าร เปลี่ ยนการใช อ าคารประ เภทควบคุ มการใช สํ าห รับ กิจการห น่ึ งไป ใช เป น 
อาคารประเภทควบคุมการใชสําหรับอีกกิจการหน่ึงโดยอนุโลม 
 

ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการ 
 

ขั้นตอน  หนวยงานผูรับผิดชอบ 
๑. ยื่นความประสงคขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตาม
มาตร ๓๓ 
 

 สำนัก/กอง...ชาง................... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๒. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบเอกสารเบ้ืองตน 
 

 สำนัก/กอง....ชาง................. 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

๓. เจาพนักงานทองถ่ินดำเนินการตรวจสอบการใชประโยชน
ท่ีดินตามกฎหมายวาดวยการผังเมอืงตรวจสอบสถานท่ี
กอสรางจัดทำผังบริเวณแผนท่ีสังเขปตรวจสอบกฎหมายอ่ืนท่ี
เก่ียวของ เชน ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ เขตปลอดภัยทางทหาร ฯ และ พรบ.
จัดสรรท่ีดิน ฯ 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

4. เจาพนักงานทองถ่ินตรวจพิจารณาแบบแปลนและ
พิจารณาออกใบอนุญาต (อ.1) 
 

 สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

5. แจงใหผูขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร(อ.๕)  สำนัก/กอง......ชาง............... 
องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 

  
 

ระยะเวลา 

ใชระยะเวลาท้ังสิ้น ..........15................วัน 
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รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคำขอ 

1. แบบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร แบบ ข.3 (ขอรับไดท่ี อบต.)  

2. บัตรประจำตัวประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)                จำนวน  1  ชุด 

3. สำเนาทะเบียนบาน                   จำนวน  1  ชุด 

4. หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีนิตบุิคคล)                 จำนวน  1  ชุด 

5. สำเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงการเปนเจาของอาคาร หรือผูครอบครองอาคาร   จำนวน  1  ชุด 

6. หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีผูขออนุญาตไมใชเจาของอาคาร)   จำนวน  1  ชุด 

7. ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลีย่นการใชอาคาร (กรณผีูท่ีอาคารท่ีขออนุญาตไดรับใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลีย่นการใช

อาคารมาแลว)          จำนวน  1  ชุด 

8. แผนผังบรเิวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน     จำนวน  5  ชุด 

9. รายการคำนวณโครงสราง พรอมลงลายมือช่ือ เลขทะเบียนของวิศวกร ผูออกแบบ เฉพาะกรณีท่ีการเปลี่ยนแปลงการใช

อาคาร ทำใหมีการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึนกวาท่ีไดรับอนุญาตไวเดมิ  จำนวน  1  ชุด 

10. หนังสือรับรองของวิศวกรผูออกแบบพรอมสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กรณีท่ีเปนอาคารมี

ลักษณะขนาดอยูในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ)      จำนวน  1  ชุด 

คาธรรมเนียม 

คาธรรมเนียมการขออนุญาต 

-ใบอนุญาตเปลีย่นการใชอาคารฉบับละ 20 บาท 

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน            

 (1) อาคารซึ่งสูงไมเกินสองช้ันหรือสูงไมเกินสิบสองเมตรใหคดิตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 

บาท               

 (2) อาคาร ซึ่งสูงเกินสองช้ันแตไมเกินสามช้ัน หรือสูงเกินสิบสองเมตร แตไมเกินสิบหาเมตร ใหคิดตามพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารแตละ

ช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ  2 บาท             

 (3) อาคารซึ่งสูงเกินสามช้ันหรือสงูเกินสิบหาเมตร ใหคดิตามพ้ืนท่ีของอาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท   

 4) อาคาร ประเภทซึ่งจะตองมีพ้ืนรับน้ำหนักบรรทุกช้ันใดช้ันหน่ึงเกินหารอยกิโลกรัม ตอหน่ึงตารางเมตร ใหติดตามพ้ืนท่ีของพ้ืน

อาคารแตละช้ันรวมกัน ตารางเมตรละ 4 บาท         

 (5) พ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถและทางเขาออกของรถสำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) ใหคิด

ตามพ้ืนท่ีของท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถรวมกัน ตารางเมตรละ 0.50 บาท ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ี

จอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขาออกของรถ สำหรับอาคารท่ีกำหนดตามมาตรา 8 (9) อยูในอาคารหรือช้ันหน่ึงช้ันใดของอาคารไมตองคิด

คาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลนตามวรรคหน่ึงอีก          

 (6) ปาย ใหคิดตามพ้ืนท่ีของปาย โดยเอาสวนกวางท่ีสุดคณูดวยสวนท่ียาวท่ีสุดตารางเมตรละ 4 บาท    

 (7) อาคารประเภทซึ่งตองวัดความยาว เชน เข่ือน ทางหรือทอระบายน้ำ รั้วหรือกำแพง รวมท้ังประตรูั้วหรือกำแพง ใหคิดตาม

ความยาว เมตรละ 1 บาท ในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน เศษของตารางเมตรหรือเมตรตั้งแตก่ึงหน่ึงข้ึนไปใหถือเปนหนวย

เต็ม ถาต่ำกวาก่ึงหน่ึงใหปดท้ิงในการคิดความสูงของอาคารเปนช้ัน ใหนับจำนวนช้ันของพ้ืนอาคารท่ีบุคคลเขาใชสอยไดยกเวนพ้ืนช้ันลอย

ในการ คิดความสูงของอาคารเปนเมตร ใหวัดจากระดับพ้ืนดินถึงหลงัคา หรือสวนของอาคารท่ีสูงท่ีสดุในกรณีท่ีอาคารมีพ้ืนช้ันลอย ใหคดิ

พ้ืนช้ันลอยเปนพ้ืนท่ีของพ้ืนอาคารในการคิดคาธรรมเนียมการตรวจแบบ แปลนดวย 

การรับเร่ืองรองเรียน 

องคการบริหารสวนตำบลทาคลอ 
โทรศัพท........036-715-427 ตอ 103................... 
หรือเว็บไซต.......................................... 
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ตัวอยางแบบฟอรม 

๑. 
แบบ  ข.3 

คำขออนุญาตเปล่ียนการใชอาคาร 

เลขท่ีรับ                                     . 
วันท่ี                                          . 
ลงช่ือ                              ผูรับคำขอ 
      (                              ) 

เขียนท่ี                                                       . 

วันท่ี              เดือน                        พ.ศ.             . 

ขาพเจา                                                                            เจาของอาคารหรือตัวแทนเจาของอาคาร/ 
ผูครอบครองอาคาร 

  เปนบุคคลธรรมดา  อยูบานเลขท่ี               ตรอก/ซอย                        ถนน                              . 
หมูท่ี               ตำบล/แขวง                       อำเภอ/เขต                         จังหวัด                                     . 

  เปนนิติบุคคลประเภท                                         จดทะเบียนเมื่อ                                         . 
เลขทะเบียน                                                             มีสำนักงานตั้งอยูเลขท่ี                                         . 
ตรอก/ซอย                                                  ถนน                                            หมูท่ี                        . 
ตำบล/แขวง                               อำเภอ/เขต                                      .จังหวัด                                     . 
โดย                                                                                         ผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาต 
อยูบานเลขท่ี                             ตรอก/ซอย                                       ถนน                                          . 
หมูท่ี                 ตำบล/แขวง                         อำเภอ/เขต                            จังหวัด                               . 

ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารตอเจาพนักงานทองถ่ิน  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  อาคารท่ีขออนุญาตไดรับใบอนุญาตกอสรางอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนยายอาคาร/เปลีย่นการใช 
อาคาร/ใบรบัรอง  เลขท่ี                            ลงวันท่ี                  เดือน                                 พ.ศ.                  . 
บานเลขท่ี                       ตรอก/ซอย                                             ถนน                                           . 
หมูท่ี             ตำบล/แขวง                          อำเภอ/เขต                              จังหวัด                               . 
โดย                                                       เปนเจาของอาคาร  หรือ                                                        . 
เปนผูครอบครองอาคาร  ในโฉนดท่ีดินเลขท่ี/น.ส.3  เลขท่ี/ส.ค.1 เลขท่ี                                                           .. 
เปนท่ีดินของ                                                                       . 

ขอ 2  เปนอาคาร                            . 
(1) ชนิด                                       จำนวน                       เพ่ือใชเปน                                 . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                                  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 
(2) ชนิด                                       จำนวน                       เพ่ือใชเปน                                 . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                                  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 
(3) ชนิด                                       จำนวน                       เพ่ือใชเปน                                 . 

โดยมีพ้ืนท่ี/ความยาว                                  โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน          คัน 
 
 

2/ขอ  3... 

 . .   
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ขอ 3  ขอเปลี่ยนการใชอาคารเพ่ือใชเปนอาคารประเภทควบคุมการใชตามรายละเอียด  ดังน้ี 
(1) อาคารตามขอ  1 (1)  ขอเปลี่ยนการใชเปน                                                                      . 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน                       คัน 
(2) อาคารตามขอ  1 (2)  ขอเปลี่ยนการใชเปน                                                                      . 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน                       คัน 
(3) อาคารตามขอ  1 (3)  ขอเปลี่ยนการใชเปน                                                                      . 

โดยมีท่ีจอดรถ ท่ีกลับรถ และทางเขา-ออกของรถ จำนวน                       คัน 

ตามแผนผังบริเวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  และรายการคำนวณท่ีแนบมาพรอมน้ี 

ขอ 4  การขออนุญาตเปลี่ยนการใชตามคำขอน้ี  ขาพเจาขอรับรองวาไมไดกอสราง  ดัดแปลง  รื้อถอน  หรือเคลื่อนยายอาคาร
ใหผิดไปจากท่ีไดรับอนุญาตไวตามขอ 1 

ขอ 5  พรอมคำขอน้ี  ขาพเจาไดแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ มาดวยแลว คือ 
(1)  สำเนาหรือภาพถายเอกสารแสดงความเปนเจาของอาคาร  หรอืผูครอบครองอาคาร 
(2)  หนังสือแสดงความยินยอมจากเจาของอาคาร (กรณีท่ีผูครอบครองอาคารเปนผูขออนุญาต) 
(3)  ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลีย่นการใชอาคาร  จำนวน                    ฉบับ  (เฉพาะกรณีท่ีอาคารท่ีขออนุญาตเปลี่ยนกา

ใช  ไดรับใบรับรองหรือไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารมาแลว) 
(4) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน  วัตถุประสงค  และผูมีอำนาจลงช่ือแทนนิติบุคคลผูขออนุญาตท่ีออกใหไมเกิน  6  

เดือน (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(5) หนังสือแสดงวาเปนผูจดัการหรือผูแทนซึ่งเปนผูดำเนินกิจการของนิติบุคคล  (กรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูขออนุญาต) 
(6) แผนผังบรเิวณ  แบบแปลน  รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน               ชุด  ชุดละ              แผน 
(7) รายการคำนวณ  1  ชุด  จำนวน                 แผน (เฉพาะกรณีท่ีเปลีย่นแปลงการใชอาคารน้ี  ทำใหมีการเปลี่ยนแปลง

น้ำหนักบรรทุกบนพ้ืนอาคารมากข้ึนกวาท่ีไดรับอนุญาตไวเดิม)  
(8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผูออกแบบและคำนวณอาคาร  จำนวน              ฉบับ 

พรอมท้ังสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุหรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคมุ  จำนวน        ฉบับ 
(กรณีท่ีเปนอาคารท่ีมีลักษณะ ขนาด อยูในประเภทเปนวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ หรือวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม แลวแตกรณี) 

(9) เอกสารอ่ืน ๆ  (ถามี)                                                                                                . 
 

(ลายมือช่ือ)                                        ผูขออนุญาต. 
              (                                       )  

หมายเหตุ (1)  ขอความขอใดไมใชใหขีดฆา 
(2)  ใสเครื่องหมาย  ในชอง   หนา ขอความท่ีตองการ 

หมายเหตุของเจาหนาท่ี 

 จะตองแจงใหผูขออนุญาตทราบวา  จะอนุญาตหรือไมอนุญาตหรือขยายเวลาภายในวันท่ี                                   . 
 ผูขออนุญาตไดรบัชำระคาธรรมเนียมใบอนุญาต                                       เปนเงิน                            บาท  
และคาธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน                                                             เปนเงิน                           บาท 
รวมท้ังสิ้นเปนเงิน                                               บาท (                                                                ) 
ตามใบเสร็จรับเงิน  เลขท่ี                                             ลงวันท่ี                                                               . 
 ออกใบอนุญาตแลว  เลมท่ี                       ฉบับท่ี                          ลงวันท่ี                                       .           

 (ลงช่ือ)                                              . 
         (                                             ) 
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บัญชีรายการเอกสารประกอบคำขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร 

ของ                                                                      โทร.                                 . 
 

ลำดับท่ี รายการ หมายเหตุ 
  1. 
  2. 
  3. 
  4. 
  5. 
  6. 
  7. 
  8. 
  9. 
  10. 
  11. 
  12. 
  13. 
  14. 
  15. 
  16. 

คำขออนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร  (ข.3) 
สำเนาใบอนุญาตกอสรางอาคารฯ/เคลื่อนยาย/เปลีย่นการใชอาคาร 
บัตรประจำตัวและทะเบียนบานของผูขออนุญาต 
สำเนาภาพถายโฉนดท่ีดิน/น.ส.3/ส.ค. 1 เลขท่ี                            . 
หนังสือยินยอมใหเปลี่ยนแปลงการใชอาคารในท่ีดิน 
หนังสือยินยอมจากเจาของท่ีดินขางเคียง 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ  ผูทำรายการคำนวณ 
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม  ผูทำการออกแบบ 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ 
ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม 
แบบแปลน  แผนผังบริเวณ    จำนวน            ชุด 
รายการประกอบแบบแปลน  จำนวน             ชุด 
รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสราง  จำนวน  1  ชุด 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผูมีอำนาจลงนาม   
หนังสือมอบอำนาจใหผูอ่ืนทำการแทน 
หนังสือหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 

 
-  ฉบับใดฉบับหน่ึง/ท้ังหมด แลวแตกรณ ี
 
-  เทาฉบับจริง 
-  กรณีอาคารอยูในท่ีดินผูอ่ืน 
-  กรณีอาคารชิดแนวเขตท่ีดินผูอ่ืน 
-  กรณีท่ีอาคารมีขนาดอยูในประเภท 
วิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปตยกรรม 
ควบคุมแลวแตกรณีพรอมภาพถาย
ใบอนุญาต 
 
 
 
-  กรณีนิติบุคคล 
-  ปดอาการแสตมป   30  บาท 

 

(ลงช่ือ)                                           ผูยื่นคำขออนุญาต 
            (                                            ) 

 

(ลงช่ือ)                                    ผูตรวจรับเอกสาร 
         (                                    ) 

 

 
 คำเตือน 

 1. หามเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารใชหรือยินยอมใหบุคคลใดใชอาคารเพ่ือกิจการอ่ืน  นอกจากท่ีระบุไวใน
ใบอนุญาตเปลี่ยนแปลงการใชอาคารฉบับน้ี 
 2.  หามเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารเปลี่ยนการใชอาคารประเภทควบคุมการใชสำหรับกิจการหน่ึงไปใชเปนอาคาร
ประเภทควบคุมการใชสำหรับอีกกิจการหน่ึง  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 3. หามเจาของ  หรือผูครอบครองอาคารท่ีตองมีพ้ืนท่ีหรือสิ่งท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชเปนท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถและทางเขาออก
ของรถตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง  ดัดแปลง  หรือใชท่ีจอดรถ  ท่ีกลับรถ  และทางเขาออกของรถน้ันเพ่ือการอ่ืนไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน  เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากเจาพนักงานทองถ่ิน 
 4. ผูไดรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคาร  ตองแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใชอาคารฉบับน้ีไวในท่ีเปดเผยและเห็นไดงาย  
ณ  อาคารน้ัน   
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