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คู่มือสําหรับประชาชน: คู่มือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
กระทรวง: กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงาน: คูม่ ือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. หน่ วยงานเจ้ าของกระบวนงาน: องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
3. ประเภทของงานบริการ: กระบวนงานบริ การที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว
4. หมวดหมู่ของงานบริการ: อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมายที่ให้ อาํ นาจการอนุญาต หรื อที่เกี่ยวข้ อง:
1) กฎกระทรวงที อ่ อกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
2) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที แ่ ก้ไขเพิ่มเติ ม
6. ระดับผลกระทบ: บริ การทัว่ ไป
7. พืน้ ที่ให้ บริการ: ท้ องถิ่น
8. กฎหมายข้ อบังคับ/ข้ อตกลงที่กาํ หนดระยะเวลา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
ระยะเวลาที่กาํ หนดตามกฎหมาย / ข้ อกําหนด ฯลฯ
10 วัน
9. ข้ อมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยต่ อเดือน 0
จํานวนคําขอที่มากที่สุด 0
จํานวนคําขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ างอิงของคู่มือประชาชน [สําเนาคูม่ ือประชาชน] คูม่ ือการขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 17/07/2558 16:01
11. ช่ องทางการให้ บริการ
1) สถานที่ให้ บริการ องค์การบริ หารส่วนตํ าบลบางพระ เลขที ่ 38 หมู่ที่ 11 ตําบลบางพระ อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี/ติ ดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
ระยะเวลาเปิ ดให้ บริการ เปิ ดให้บริ การวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดทีท่ างราชการกํ าหนด) ตัง้ แต่เวลา
08:30 - 16:30 น. (มี พกั เที ย่ ง)
หมายเหตุ 12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ ามี) ในการยื่นคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
กรณีผ้ ไู ด้ รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ได้ แจ้ งชื่อไว้ หรื อผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็ น ผู้ควบคุมงาน
ให้ มีหนังสือแจ้ งให้ เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นทราบ ในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผู้ได้ รับใบอนุญาตต้ องระงับการ
ดําเนินการตามที่ได้ รับอนุญาตไว้ ก่อนจนกว่าจะได้ มีหนังสือแจ้ งชื่อและส่งหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ให้ แก่เจ้ าพนักงานท้ องถิ่นแล้ ว
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13. ขัน้ ตอน ระยะเวลา และส่ วนงานที่รับผิดชอบ
ที่

ประเภทขัน้ ตอน

รายละเอียดของขัน้ ตอน
การบริการ

ยื่นความประสงค์เปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน พร้ อมเอกสาร
การตรวจสอบเอกสาร ดําเนินการตรวจสอบ
2)
เอกสารเบื ้องต้ น
การพิจารณา
ตรวจสอบการดําเนินการ
3)
ตามใบอนุญาตว่าถึง
ขันตอนใด
้
แจ้ งให้ ผ้ ยู ื่นความประสงค์
4)
เปลี่ยนผู้ควบคุมงานทราบ
(น.๑)
ระยะเวลาดําเนินการรวม 10 วัน
1)

การตรวจสอบเอกสาร

ส่ วนงาน /
หน่ วยงานที่
รั บผิดชอบ

ระยะเวลา
ให้ บริการ

หมายเหตุ

1 วัน

-

-

2 วัน

-

-

2 วัน

-

-

5 วัน

-

-

14. งานบริการนี ้ ผ่ านการดําเนินการลดขัน้ ตอน และระยะเวลาปฏิบัตริ าชการมาแล้ ว
ยังไม่ผา่ นการดําเนินการลดขันตอน
้
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่ วยงานภาครั ฐ
จํานวน
รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
เอกสาร
ที่
ยืนยันตัวตน
ผู้ออกเอกสาร
ฉบับจริง
บัตรประจําตัว
องค์การบริ หาร
1
ประชาชน
ส่วนตําบลบางพระ
1)
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี
หนังสือรับรองนิติ องค์การบริ หาร
1
บุคคล
ส่วนตําบลบางพระ
2)
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ฉบับ

(กรณีบคุ คล
ธรรมดา)

0

ชุด

(กรณีนิติบคุ คล)
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15.2) เอกสารอื่น ๆ สําหรั บยื่นเพิ่มเติม
ที่

1)

2)

3)

4)

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
สําเนาหนังสือที่
ได้ แจ้ งให้ ผ้ ู
ควบคุมงานคน
เดิมทราบว่า ได้
บอกเลิกมิให้ เป็ น
ผู้ควบคุมงาน
แล้ ว พร้ อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบ ของ
ผู้ควบคุมงานคน
เดิม (แบบ น. ๕)
หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ ตาม
มาตรา ๓๐
วรรคสอง (แบบ
น. ๘)
สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ าง
ดัดแปลง รื อ้ ถอน
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคาร แล้ วแต่
กรณี
สําเนาหนังสือ
แจ้ งการบอกเลิก
ผู้ควบคุมงาน

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ

0

ชุด

(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ชุด

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ชุด

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา

0

ชุด

(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งบอกเลิกผู้
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ที่

5)

6)

7)

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

(แบบ น. ๗)

จังหวัดชลบุรี

หนังสือแสดง
ความยินยอม
ของผู้ควบคุมงาน
คนใหม่ ตาม
มาตรา ๓๐
วรรคสอง (แบบ
น. ๑๘)

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ชุด

สําเนา
ใบอนุญาต
ก่อสร้ าง
ดัดแปลง รื อ้ ถอน
หรื อเคลื่อนย้ าย
อาคาร แล้ วแต่
กรณี

องค์การบริ หาร
1
ส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา
จังหวัดชลบุรี

0

ชุด

กรณีผ้ ไู ด้ รับ

องค์การบริ หาร

0

ชุด

1

หมายเหตุ
ควบคุมงานคน
เดิมและแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผ้ คู วบคุม
งานคนเดิมได้ แจ้ ง
บอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงานไว้ แล้ ว
และผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งประสงค์
จะแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ทราบ)
(กรณีผ้ คู วบคุม
งานคนเดิมได้ แจ้ ง
บอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงานไว้ แล้ ว
และผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งประสงค์
จะแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ทราบ)
(กรณีผ้ คู วบคุม
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ที่

รายการเอกสาร หน่ วยงานภาครั ฐ
ยื่นเพิ่มเติม
ผู้ออกเอกสาร
ใบอนุญาตหรื อ ส่วนตําบลบางพระ
ใบรับแจ้ งเป็ น
อําเภอศรี ราชา
บุคคลธรรมดา จังหวัดชลบุรี
สําเนาบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ าน
กรณีผ้ ไู ด้ รับ
ใบอนุญาตหรื อ
ใบรับแจ้ งเป็ นนิติ
บุคคล สําเนา
หนังสือรับรอง
การจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล (ออก
ไม่เกิน ๖ เดือน)
พร้ อมสําเนาบัตร
ประชาชนและ
ทะเบียนบ้ านของ
ผู้มีอํานาจลง
นามแทนนิติ
บุคคล

จํานวน
เอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร หน่ วยนับ
สําเนา
เอกสาร

หมายเหตุ
งานคนเดิมได้ แจ้ ง
บอกเลิกการเป็ นผู้
ควบคุมงานไว้ แล้ ว
และผู้ได้ รับ
ใบอนุญาตหรื อใบ
รับแจ้ งประสงค์
จะแจ้ งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่ให้ เจ้ า
พนักงานท้ องถิ่น
ทราบ)

16. ค่ าธรรมเนียม
1) เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ของกฎกระทรวงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๘ ออกตามความในพระราชบัญญัตคิ วบคุม
อาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
ค่ าธรรมเนียม 0 %
หมายเหตุ -
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17. ช่ องทางการร้ องเรี ยน
1) ช่ องทางการร้ องเรี ยน จังหวัดอื่นๆ ร้ องเรี ยนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
หมายเหตุ 2) ช่ องทางการร้ องเรี ยน กองช่าง องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ โทร โทร 0-3835-7506-7 ต่อ 104 หรื อ
เว็บไซต์ www.bangphrachon-sao.go.th
หมายเหตุ 3) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เลขที่ 1 ถนนพิษณุโลก เขต
ดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th
หมายเหตุ 4) ช่ องทางการร้ องเรี ยน ศูนย์บริ การประชาชน สํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ ( เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111
เลขที ่ 1 ถ.พิ ษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300)
18. ตัวอย่ างแบบฟอร์ ม ตัวอย่ าง และคู่มือการกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมายเหตุ
13/08/2558
รออนุมตั ขิ นที
ั ้ ่ 2 โดยสํานักงาน
ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย
องค์การบริ หารส่วนตําบลบางพระ
อําเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี สถ.
มท.
อนุมัตโิ ดย เผยแพร่ โดย วันที่พมิ พ์
สถานะ

