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งสำนใหห้บรริกสำร กสำรขออนนุญสำตเปลลลี่ยนกสำรใชห้อสำคสำรตสำมมสำตรสำ 33
หนคู่วยงสำนทลลี่รรับผริดชอบ กองชคู่สำง อบต.โปป่งตสำลอง 

ขอบเขตกสำรใหห้บรริกสำร
สถสำนทลลี่ / ชคู่องทสำงกสำรใหห้บรริกสำร ระยะเวลสำเปปิดใหห้บรริกสำร
1. กองชส่าง  องคค์การบรริหารสส่วนตตาบล
   โปป่งตาลอง 
   โทรศจัพทค์ : 044-009516

วจันจจันทรค์ ถถึง วจันศศุกรค์ 
(ยกเวน้นวจันหยศุดทสีที่ทางราชการกตาหนด) 
ตจัตั้งแตส่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มสีพจักเทสีที่ยง)

หลรักเกณฑค์ วริธลกสำร เงมืลี่อนไข (ถห้สำมล) ในกสำรยมืลี่นคสสำขอ และในกสำรพริจสำรณสำอนนุญสำต
      กรณสีเจน้าของหรรือผผน้ครอบครองอาคารซถึที่งไมส่เปป็นอาคารประเภทควบคศุมการใชน้ประสงคค์จะใชน้หรรือยรินยอมใหน้บศุคคลใดใชน้
อาคารดจังกลส่าวเพรืที่อกริจการควบคศุมการใชน้ และกรณสีเจน้าของหรรือผผน้ครอบครองอาคารประเภทควบคศุมการใชน้สตาหรจับกริจการหนถึที่ง
ประสงคค์ใชน้เปป็นอาคารประเภทควบคศุมการใชน้สตาหรจับอสีกกริจกรรมหนถึที่งจะตน้องไดน้รจับใบอนศุญาตจากเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นหรรือไดน้
แจน้งเจน้าพนจักงานทน้องถริที่นทราบแลน้ว

ขรัขั้นตอน ระยะเวลสำ และสคู่วนงสำนทลลี่รรับผริดชอบ
ขรัขั้นตอน หนคู่วยงสำนผคห้รรับผริดชอบ
1. การตรวจสอบเอกสาร : ยรืที่นขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคารพรน้อมเอกสาร
2. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาเอกสารประกอบการขออนศุญาต
3. การพริจารณา : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นดตาเนรินการตรวจสอบการใชน้ประโยชนค์ทสีที่ดรินตาม
กฎหมายวส่าดน้วยการผจังเมรืองตรวจสอบสถานทสีที่กส่อสรน้างจจัดทตาผจังบรริเวณแผนทสีที่สจังเขปตรวจ
สอบกฎหมายอรืที่นทสีที่เกสีที่ยวขน้องเชส่นประกาศกระทรวงคมนาคมเรรืที่องเขตปลอดภจัยในการเดริน
อากาศเขตปลอดภจัยทางทหารฯ และพรบ.จจัดสรรทสีที่ดรินฯ
4. การลงนาม/คณะกรรมการมสีมตริ : เจน้าพนจักงานทน้องถริที่นตรวจพริจารณาแบบแปลนและ
พริจารณาออกใบอนศุญาต (อ.1) และแจน้งใหน้ผผน้ขอมารจับใบอนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคาร 
(น.5)

กองชส่าง อบต.โปป่งตาลอง

ระยะเวลสำ
ในการดตาเนรินการรวม  25 วจัน 

รสำยกสำรเอกสสำร หลรักฐสำนประกอบ
เอกสสำรหรมือหลรักฐสำนทลลี่ตห้องใชห้
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1. สตาเนาบจัตรประจตาตจัวประชาชน จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีบศุคคลธรรมดา)
2. สตาเนาหนจังสรือรจับรองนริตริบศุคคล จตานวน  1 ฉบจับ (กรณสีนริตริบศุคคล)
3. แบบคตาขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคาร (แบบข. 3) ฉบจับจรริงจตานวน  1  ชศุด
4. สตาเนาหรรือภาพถส่ายเอกสารแสดงการเปป็นเจน้าของอาคารหรรือผผน้ครอบครองอาคาร จตานวน 1 ชศุด
5. หนจังสรือแสดงความยรินยอมจากเจน้าของอาคาร (กรณสีผผน้ครอบครองอาคารเปป็นผผน้ขออนศุญาต) ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด
6. ใบรจับรองหรรือใบอนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคาร (เฉพาะกรณสีทสีที่อาคารทสีที่ขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้ไดน้รจับใบรจับรองหรรือไดน้รจับ
    ใบอนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคารมาแลน้ว) ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด
7. แผนผจังบรริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน  ฉบจับจรริงจตานวน  5  ชศุด
8. รายการคตานวณโครงสรน้างพรน้อมลงลายมรือชรืที่อเลขทะเบสียนของวริศวกรผผน้ออกแบบ (เฉพาะกรณสีทสีที่การเปลสีที่ยนแปลงการใชน้
    อาคารทตาใหน้มสีการเปลสีที่ยนแปลงนตตั้าหนจักบรรทศุกบนพรืตั้นอาคารมากขถึตั้นกวส่าทสีที่ไดน้รจับอนศุญาตไวน้เดริม ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด
9.  หนจังสรือรจับรองของวริศวกรผผน้ออกแบบและคตานวณพรน้อมสตาเนาหรรือภาพถส่ายใบอนศุญาตเปป็นผผน้ประกอบวริชาชสีพวริศวกรรม
    ควบคศุม (กรณสีทสีที่เปป็นอาคารมสีลจักษณะขนาดอยผส่ในประเภทเปป็นวริชาชสีพวริศวกรรมควบคศุม) ฉบจับจรริงจตานวน 1 ชศุด
10. หลจักฐานอรืที่นๆ ตามทสีที่เจน้าหนน้าทสีที่ใหน้คตาแนะนตา

คคู่สำธรรมเนลยม
เปป็นไปตามหลจักเกณฑค์ของกฎกระทรวงฉบจับทสีที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522

ชคู่องทสำงกสำรรห้องเรลยน /แนะนสสำบรริกสำร
หากการใหน้บรริการไมส่เปป็นไปตามขน้อตกลงทสีที่ระบศุไวน้ขน้างตน้นสามารถตริดตส่อเพรืที่อรน้องเรสียนไดน้ทสีที่ 
1. ทางอรินเทอรค์เนน็ต (https://www.pongtalong.go.th)
2. ทางโทรศจัพทค์ (044-009516)
3. ทางไปรษณสียค์ (444 หมผส่ทสีที่ 4 ตตาบลโปป่งตาลอง อตาเภอปากชส่อง จจังหวจัดนครราชสสีมา 30130)
4. รน้องเรสียนดน้วยตนเอง

ชส่องทางการรน้องเรสียน /แนะนตาบรริการ (ตส่อ) 
5. ตผน้รจับฟฟังความคริดเหน็น (ตจัตั้งอยผส่ ณ ศผนยค์บรริการขน้อมผลขส่าวสารของราชการ องคค์การบรริหารสส่วนตตาบลโปป่งตาลอง)

ตรัวอยคู่สำงแบบฟอรค์ม 
แบบฟอรค์มการขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคารตามมาตรา 33
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ขห้อมคลสสสำหรรับเจห้สำหนห้สำทลลี่
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ชมืลี่อกระบวนงสำน : การขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคารตามมาตรา 33
หนคู่วยงสำนกลสำงเจห้สำของกระบวนงสำน : กรมโยธาธริการและผจังเมรืองกรมโยธาธริการและผจังเมรืองกรมโยธาธริการและผจังเมรือง
ประเภทของงสำนบรริกสำร : กระบวนงานบรริการทสีที่ใหน้บรริการในสส่วนภผมริภาคและสส่วนทน้องถริที่น (กระบวนงานบรริการทสีที่เบน็ดเสรน็จ
ในหนส่วยเดสียว)
หมวดหมคคู่ของงสำนบรริกสำร : อนศุญาต/ออกใบอนศุญาต/รจับรอง
กฎหมสำยทลลี่ใหห้อสสำนสำจกสำรอนนุญสำต หรมือทลลี่เกลลี่ยวขห้อง :

  1) พระราชบบัญญบัตติควบคคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระดรับผลกระทบ : บรริการทสีที่มสีความสตาคจัญดน้านเศรษฐกริจ/สจังคม
พมืขั้นทลลี่ใหห้บรริกสำร : ทน้องถริที่น
กฎหมสำยขห้อบรังครับ/ขห้อตกลงทลลี่กสสำหนดระยะเวลสำ : พระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522  กฏกระทรวงขน้อบจัญญจัตริทน้อง
ถริที่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยทสีที่ออกโดยอาศจัยอตานาจตามพระราชบจัญญจัตริควบคศุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลสำทลลี่กสสำหนดตสำมกฎหมสำย / ขห้อกสสำหนด ฯลฯ : 25  วรัน
ขห้อมคลสถริตริของกระบวนงสำน:

จตานวนเฉลสีที่ยตส่อเดรือน 0
จตานวนคตาขอทสีที่มากทสีที่สศุด 0
จตานวนคตาขอทสีที่นน้อยทสีที่สศุด 0

ชมืลี่ออห้สำงอริงของคคคู่มมือประชสำชน : การขออนศุญาตเปลสีที่ยนการใชน้อาคารตามมาตรา 33

เอกสารฉบจับนสีตั้ดาวนค์โหลดจากเวน็บไซตค์ระบบสารสนเทศศผนยค์กลางขน้อมผลคผส่มรือสตาหรจับประชาชน
Backend.info.go.th
วจันทสีที่เผยแพรส่คผส่มรือ: -
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