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หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคาขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารซึ่งไม่เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ประสงค์จะใช้หรือยินยอมให้บุคคลใด
ใช้อาคารดังกล่าวเพื่อกิจการควบคุมการใช้และกรณีเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับกิจการ
หนึ่งหระสงค์ใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สาหรับอีกกิจกรรมหนึ่งจะต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
หรือได้แจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบแล้ว
ช่องทางการให้บริการ
สถานที่ให้บริการ
ที่ทำกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำรชั้น 1 ห้องศูนย์บริกำร
ร่วมที่จะดำเนินกำรเปลี่ยนกำรใช้อำคำร
/ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงำน

ระยะเวลาเปิดให้บริการ
เปิดให้บริกำรวันจันทร์ถึงวันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดที่ทำงรำชกำรกำหนด)
ตั้งแต่เวลำ 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)

ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ
ลาดับ
ขั้นตอน
1) การตรวจสอบเอกสาร
ยื่นขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารพร้อมเอกสาร
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้อำคำร))

ระยะเวลาในการดาเนินการรวม : 25 วัน
ระยะเวลา
ส่วนที่รับผิดชอบ
1 วัน
-

2)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาเอกสารประกอบการขออนุญาต
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้อำคำร))

5 วัน

-

3)

การพิจารณา
เจ้าพนักงานท้องถิ่นดาเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างจัดทา
ผังบริเวณแผนที่สังเขปตรวจสอบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเช่น
ประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
เขตปลอดภัยทางทหารฯและพรบ.จัดสรรที่ดินฯ
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้อำคำร))

7 วัน

-
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ลาดับ
ขั้นตอน
4) การลงนาม/คณะกรรมการมีมติ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพิจารณาแบบแปลนและพิจารณาออก
ใบอนุญาต (อ.1) และแจ้งให้ผู้ขอมารับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้
อาคาร (น.5)
(หมำยเหตุ: (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่จะขออนุญำต
เปลี่ยนกำรใช้อำคำร))
รายการเอกสาร หลักฐานประกอบ
ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
1) บัตรประจาตัวประชาชน
สาเนา 1 ฉบับ
หมายเหตุ (กรณีบุคคลธรรมดา)
2) หนังสือรับรองนิติบุคคล
สาเนา 1 ชุด
หมายเหตุ (กรณีนิติบุคคล)
3) แบบคาขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข. 3)
ฉบับจริง 1 ชุด
4) สาเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือผู้
ครอบครองอาคาร
สาเนา 1 ชุด
5) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีผู้ครอบครอง
อาคารเป็นผู้ขออนุญาต)
ฉบับจริง 1 ชุด
6) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร (เฉพาะกรณีที่อาคาร
ที่ขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาต
เปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว)
ฉบับจริง 1 ชุด
7) แผนผังบริเวณแบบแปลนรายการประกอบแบบแปลน
ฉบับจริง 5 ชุด
8) รายการคานวณโครงสร้างพร้อมลงลายมือชื่อเลขทะเบียนของ
วิศวกรผู้ออกแบบ (เฉพาะกรณีที่การเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารทา
ให้มีการเปลี่ยนแปลงน้าหนักบรรทุกบนพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่
ได้รับอนุญาตไว้เดิม
ฉบับจริง 1 ชุด

ระยะเวลา
12 วัน

ส่วนที่รับผิดชอบ
-

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

-
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ลาดับ
ชื่อเอกสาร จานวน และรายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี)
9) หนังสือรับรองของวิศวกรผู้ออกแบบและคานวณพร้อมสาเนาหรือ
ภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กรณี
ที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุม)
ฉบับจริง 1 ชุด

หน่วยงานภาครัฐผู้ออกเอกสาร
-

ค่าธรรมเนียม
ลาดับ
รายละเอียดค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม (บาท / ร้อยละ)
1) เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออก ค่าธรรมเนียม 0 บาท
ตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ช่องทางการร้องเรียน แนะนาบริการ
ลาดับ
ช่องทางการร้องเรียน / แนะนาบริการ
1) กรุงเทพมหานครร้องเรียนผ่านกรมโยธาธิการและผังเมือง
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.dpt.go.th)
2. ทำงโทรศัพท์ (ถ.พระรำม 9 : 02-201-8000 , ถ.พระรำมที่ 6 : 02-299-4000)
3. ทำงไปรษณีย์ (224 ถ.พระรำม 9 แขวงห้วยขวำงเขตห้วยขวำงกรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถ.พระรำมที่ 6 แขวงสำมเสนในเขตพญำไทกรุงเทพฯ 10400)
4. ศูนย์ดำรงธรรมกรมโยธำธิกำรและผังเมือง (โทร. 02-299-4311-12)
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรถนนพระรำมที่ 6)
2) จังหวัดอื่นๆร้องเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
(หมำยเหตุ: (ผ่ำนศูนย์ดำรงธรรมประจำจังหวัดทุกจังหวัด))
3) เทศบาลตาบลไชยปราการ
(หมำยเหตุ: (1. ทำงอินเทอร์เน็ต (http://www.chaiprakran.go.th)
2. ทำง Social Media : facebook (http://facebook.com/chaiprakarnCMI)
3. ทำงโทรศัพท์ 0-5345-7370 โทรสำร : 0-5345-7360
4. ทำงไปรษณีย์ (สำนักงำนเทศบำลตำบลไชยปรำกำร 702 ม.2 ต.ปงตำอ.ไชยปรำกำรจ.เชียงใหม่
50320)
5. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบำลตำบลไชยปรำกำร (โทร. 0-5345-7370 ต่อ 901)
6. ร้องเรียนด้วยตนเอง
7. ตู้รับฟังควำมคิดเห็น (ตั้งอยู่ณศูนย์บริกำรข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเทศบำลตำบลไชยปรำกำร)))
4) ศูนย์บริการประชาชนสานักปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
(หมำยเหตุ: ( เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สำยด่วน 1111 / www.1111.go.th /
ตูป้ ณ.1111 เลขที่ 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300))
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แบบฟอร์ม ตัวอย่างและคู่มือการกรอก
ลาดับ
1) แบบ อ.1 ในภาคผนวก ข 68
2) แบบ น.5 ในภาคผนวก ข 63

ชื่อแบบฟอร์ม

ข้อมูลสำหร ับเจ้ำหน้ำที่

กฎหมายที่ให้อานาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำรพ.ศ. 2522

4

แบบ อ.1
ใบอนุญาตก่ อสร้ างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรื อรื อ้ ถอนอาคาร
เลขที่ ......................
อนุญาตให้
.
เจ้ าของอาคาร
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
.
ข้ อ 1 ทาการ
.
ที่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
หมูท่ ี่
.
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.
ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่
เป็ นที่ดินของ
.
ข้ อ 2 เป็ นอาคาร
(1) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้ เป็ น
.
.
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน
. คัน
พื ้นที่
ตารางเมตร
(2) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้ เป็ น
...................
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน
. คัน
พื ้นที่
.
ตารางเมตร
(3) ชนิด
จานวน
เพื่อใช้ เป็ น
.
.
พื ้นที่/ความยาว
ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ จานวน .
......... คัน
พื ้นที่
ตารางเมตร
ตามแผนผังบริ เวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคานวณเลขที่
/
.
ที่แนบท้ ายใบอนุญาตนี ้
ข้ อ 3 โดยมี ..
เป็ นผู้ควบคุมงาน
ข้ อ 4 ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังต่อไปนี ้
(1) ผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และหรื อ
ข้ อบัญญัติท้องถิ่น ซึง่ ออกตามความในมาตรา 8 (11 ) มาตรา 9 หรื อมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
2522
(2) ผู้ได้ รับใบอนุญาตนอกจากจะปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แล้ ว ต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้ องด้ วย
ใบอนุญาตฉบับนี ้ให้ ใช้ ได้ จนถึงวันที่
เดือน
พ.ศ...................
ออกให้ ณ วันที่ ...................เดือน ................. พ.ศ. ..................

(ลายมือชื่อ)..............................................................
(
)
ตาแหน่ง นายกเทศมนตรี ตาบลไชยปราการ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผูอ้ นุญาต

ด้ านหลัง

การต่ ออายุใบอนุ ญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ครัง้ ที่..............
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
วันที่...... .... เดือน....................... พ.ศ…... วันที่...... .... เดือน..............พ.ศ........
โดยมีเงื่อนไข……………………………. โดยมีเงื่อนไข…..…………………….

การต่ออายุใบอนุญาต
ครัง้ ที่..............
ให้ ตอ่ อายุใบอนุญาตฉบับนี ้จนถึง
วันที่...... .... เดือน...................... พ.ศ…...
โดยมีเงื่อนไข……………………………….

(ลายมือชื่อ).............................................. (ลายมือชื่อ).....................................
ตาแหน่ง................................................... ตาแหน่ง.........................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ผู้อนุญาต
ผู้อนุญาต
....................../......................./.................. .................../...................../............

(ลายมือชื่อ)..............................................
ตาแหน่ง......................................................
เจ้ าพนักงานท้ องถิ่น
ผู้อนุญาต
..................../......................./.....................

คาเตือน
1. ถ้ าผู้ได้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ ระบุชื่อไว้ ในใบอนุญาต หรื อผู้ควบคุม งานจะบอกเลิกการ
เป็ นผู้ควบคุมงาน ให้ มีหนังสือแจ้ งให้ พนักงานท้ องถิ่นทราบ ทังนี
้ ้ไม่เป็ นการกระทบถึงสิทธิและหน้ าที่ ทางแพ่งระหว่างผู้
ได้ รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนัน้ ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี ้ผู้ได้ รับอนุญาตต้ องระงับการดาเนินการตามที่ได้ รับ
อนุญาตไว้ ก่อนจนกว่าจะมีผ้ คู วบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้ งพร้ อมกับส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้
ควบคุมงาน คนใหม่ให้ แก่เจ้ าพนักงาน ท้ องถิ่นแล้ ว
2. ผู้ได้ รับใบอนุญาตที่ต้องจัดให้ มีพื ้นที่หรื อสิ่งที่สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถ
ตามที่กาหนดไว้ ในใบอนุญาตฉบับนี ้ ต้ องแสดงที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถไว้ ให้ ปรากฏตามแผนผังบริ เวณที่
รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรื อใช้ ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้ าออกของรถเพื่อการอื่นนันต้
้ องได้ รับใบอนุญาตจากเจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
3. ผู้ได้ รับใบอนุญาตก่อสร้ าง ดัดแปลง หรื อเคลื่อนย้ ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ ทาการตามที่ได้ รับ
ใบอนุญาตเสร็ จแล้ ว ต้ องได้ รับใบรับรองจากเจ้ าพนักงานท้ องถิ่นตามมาตรา 32 ก่อนจึงจะใช้ อาคารนันได้
้
4. ใบอนุญาตฉบับนี ้ ให้ ใช้ ได้ ตามระยะเวลาที่กาหนดในใบอนุญาต ถ้ าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตจะต้ อง
ยื่นคาขอก่อนใบอนุญาตสิ ้นอายุ

แบบ น.5

หนังสือแจ้งการบอกเลิกผู้ควบคุมงานของผู้ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา 30 วรรคหนึ่ง
เขียนที…่ …………….…………………..
วันที่…….…..เดือน……...………….พ.ศ.……..….
เรียน ……………………………..……………เจ้าพนักงานท้องถิ่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย สาเนาหนังสือของข้าพเจ้า ลงวันที่ ….…..…. เดือน…………………… พ.ศ. …….…….
ที่ได้แจ้งให้………………………....ทราบว่าได้บอกเลิกมิให้เป็นผู้ควบคุมงานแล้ว จานวน.............ฉบับ
ตามที่ข้าพเจ้า……………………………….………………………….......................อยู่บ้านเลขที…่ …………..….
หมู่ที่...........ตรอก/ซอย………........………………ถนน………..…….................………ตาบล………………………..……..…………
อาเภอ…………….……………จังหวัด…………..……………….…โทรศัพท์………………………ทางานที.่ ……………………...………
โทรศัพท์……..…………….………ได้รับใบอนุญาตตามแบบ อ.1/อ.2/อ.3 เลขที่.................................ลงวันที…่ …….….…
เดือน…………………พ.ศ.…..……เพื่อทาการ............................................ที่บ้านเลขที………….ตรอก/ซอย….………………
่
ถนน………..……..……ตาบล………..……..………อาเภอ………….……..………จังหวัด………..……....……… เป็นอาคาร
(1) ชนิด………………………….…..จานวน…………………...เพื่อใช้เป็น………………..……..…………………..
โดยมีพื้นที/่ ความยาว…………………….มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน………….…..คัน
(2) ชนิด………………………….…..จานวน…………………...เพื่อใช้เป็น………………..……..…………………..
โดยมีพื้นที/่ ความยาว…………………….มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน………….…..คัน
(3) ชนิด………………………….…..จานวน…………………...เพื่อใช้เป็น………………..……..…………………..
โดยมีพื้นที/่ ความยาว…………………….มีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จานวน………….…..คัน
โดยมี...............................................................เป็นผู้ควบคุมงานนั้น บัดนีข้้ าพเจ้าได้บอกเลิกบุคคลดังกล่าวมิให้เป็น
ผู้ควบคุมงานต่อไปแล้ว ตั้งแต่วันที…่ …..….เดือน……………….……พ.ศ.….………
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้บอกเลิกเป็นหนังสือให้……………………………………………………..…ผู้ควบคุมงาน
ทราบแล้ว ดังสาเนาที่แนบมาพร้อมนี้ และขณะนี้ข้าพเจ้าได้ระงับการดาเนินการตามที่ได้รับใบอนุญาตแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(ลายมือชื่อ)…………………..……..…………..ผู้ได้รับใบอนุญาต
(…………………..……..………..)

