
ค ำขออนุญำตเปลี่ยนกำรใช้อำคำร                                                    แบบ ข. 3 

           เขียนที่ ส านักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี 
                  วันที่........เดือน....................พ.ศ. ............... 

 
  ข้าพเจ้า ......................................................................................... เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/
ผู้ครอบครองอาคาร 
  (  ) เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่ ............ ตรอก/ซอย ............................... ถนน ...................................... 
หมู่ ............ ต าบล ............................. อ าเภอ ...................... จังหวัด ........................ โทรฯ ......................................................  
  (  ) เป็นนิติบุคคลประเภท .................................................................... จดทะเบียนเมื่อ ................................
เลขทะเบียน ...................................... มีส านักงานต้ังอยู่เลขที่ ........... ตรอก/ซอย ..............................ถนน .............................. 
หมู่ .............. ต าบล ................................... อ าเภอ ........................ จังหวัด ....................... โดย ................................................
ผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต อยู่บ้านเลขที่ ........... ตรอก/ซอย ...............................ถนน ................................... 
หมู่ ................... ต าบล ......................................... อ าเภอ ............................ จังหวัด ............................ 
  ยื่นค าร้องขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังนี้  

  ข้อ 1 อาคารที่ขอใบรับรองได้รับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร/ดัดแปลงอาคาร/เคลื่อนย้ายอาคาร/เปลี่ยนการ
ใช้อาคาร/ใบรับรองเลขที่ .............................. ลงวันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ...............ที่บ้านเลขที่ ................... 
ตรอก/ซอย .............................ถนน ................................ หมู่ ........ ต าบล ....................................... อ าเภอ ............................. 
จังหวัด ................. โดย ........................................เป็นเจ้าของอาคารหรือ .......................................... เป็นผู้ครอบครองอาคาร 
อยู่ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.3 เลขที่/ส.ค.1 เลขที่ .................................... เป็นที่ดินของ .................................................... 
  ข้อ 2 เป็นอาคาร  

(1)ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น ....................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

(2)ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น ....................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

(3)ชนิด ............................................ จ านวน .......................... เพื่อใช้เป็น ....................................... 
โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถ จ านวน ........................ คัน 

อาคารตาม ................................................................................ เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ 
  ข้อ 3 ขอเปลี่ยนการใช้อาคารเพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ตามรายละเอียด ดังน้ี  

(1) อาคารตามข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น ............................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกรถ จ านวน ...................... คัน 
 



(2) อาคารตามข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น ............................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกรถ จ านวน ...................... คัน 

(3) อาคารตามข้อ 1 (1) ขอเปลี่ยนการใช้เป็น ............................................................... 

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกรถ จ านวน ...................... คัน 

  ตามแผนผังบรเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลนและรายการค านวณที่แนบมาพร้อมนี้  

  ข้อ 4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้ตามค าขอน้ี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่ได้ก่อสร้าง ดัดแปลง ร้ือถอน หรือ

เคลื่อนย้ายอาคารให้ผิดไปจากที่ได้รับอนุญาตไว้ตามข้อ 1 

  ข้อ 5 พร้อมค าขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเอกสารต่างๆ มาด้วยแล้ว คือ 

(1) ส าเนาหรือภาพถ่ายเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของอาคารหรือเป็นผู้ครอบครองอาคาร  

(2) หนังสือแสดงความยินยอมจากเจ้าของอาคาร (กรณีที่ผู้ครอบครองอาคารเป็นผู้ยื่น  

ค าขออนุญาต) 

(3) ใบรับรองหรือใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร จ านวน ............ฉบับ (เฉพาะกรณีที่อาคารที่ ขอ

อนุญาตเปลี่ยนการใช้ ได้รับใบรับรองหรือได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารมาแล้ว) 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุระสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล ผู้อนุญาต

ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)  

(5) หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินกิจการของนิติบุคคล (กรณีที่นิติ

บุคคลเป็นผู้ขออนุญาต) 

(6) แผนผังบรเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จ านวน ......... ชุด ชุดละ ............ แผ่น 

(7) รายการค านวณหนึ่งชุด จ านวน ............. แผ่น (กรณีที่การเปลี่ยนแปลงการ ใช้อาคารน้ีท าให้มี

การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักบนนทุกพื้นอาคารมากขึ้นกว่าที่จะได้รับอนุญาตไว้เดิม)  

(8) หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบและค านวณอาคาร จ านวน .......... ฉบับ 

พร้อมทั้งส าเนาภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จ านวน ....... ฉบับ 

(กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม) 

(9) เอกสารอ่ืนๆ (ถ้ามี) ................................................................................................... 

ลงชื่อ ........................................ผู้ขออนุญาต 

      ( ............................................ ) 
 
 
 



หมายเหต ุ (1) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า 
     (2) ใส่เคร่ืองหมาย / ในช่อง (  ) หน้าข้อความที่ต้องการ  

 
หมายเหตุของเจ้าหน้าที่ 
  จะต้องแจ้งให้ผู้ขอใบรับรองว่า จะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่ ......................... 
เดือน ......................... พ.ศ. ............ 
  ผู้ขอใบรับรองได้ช าระค่าธรรมเนียมใบรับรอง .................................................. เป็นเงิน .............................
ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ ............... เลขที่ ................ ลงวันที่ ............... เดือน ................................. พ.ศ. ............................. 
  ออกใบรับรองแล้ว  เล่มที่ ................. ฉบับที่ .................. ลงวันที่ ................ เดือน .................................... 
พ.ศ. ................. 

 
ลงชื่อ ............................................ 
      ( ............................................ ) 
ต าแหน่ง ........................................ 

 


