
1/5

คู่มือสาํหร ับประชาชน: การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

หนว่ยงานท่ีรบัผิดชอบ: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช ื่อกระบวนงาน: การขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน

2. หน่วยงานเจา้ของกระบวนงาน: องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

3. ประเภทของงานบร ิการ: กระบวนงานบรกิารท่ีใหบ้รกิารในสว่นทอ้งถ่ิน (กระบวนงานบรกิารท่ีเบด็เสรจ็ในหนว่ย

เดียว)

4. หมวดหมู่ของงานบร ิการ: อนญุาต/ออกใบอนญุาต/รบัรอง

5. กฎหมายท ีใ่หอ้าํนาจการอนุญาต หร ือท ีเ่ก ีย่วข ้อง:

1) พระราชบญัญตัคิวบคมุอาคารพ.ศ. 2522

6. ระดับผลกระทบ: บรกิารที่มีความสาํคญัดา้นเศรษฐกิจ/สงัคม

7. พ ืน้ท ีใ่หบ้ร ิการ: พืน้ท่ีตาํบลหนองอิเฒา่

8. กฎหมายข ้อบงัคับ/ข ้อตกลงท ีก่าํหนดระยะเวลา พระราชบญัญติัควบคมุอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวง

ขอ้บญัญตัิทอ้งถ่ินและประกาศกระทรวงมหาดไทยท่ีออกโดยอาศยัอาํนาจตามพระราชบญัญตัิควบคมุอาคารพ.

ศ. 2522

ระยะเวลาท ีก่าํหนดตามกฎหมาย / ข ้อกาํหนด ฯลฯ 5 วนั

9. ข ้อมูลสถติ ิ

จาํนวนเฉลี่ยต่อเดอืน 0

จาํนวนคาํขอท ีม่ากท ีสุ่ด 0

จาํนวนคาํขอท ีน่ ้อยท ีส่ ุด 0

10. ช ื่ออ ้างองิของคู่ม ือประชาชน [สาํเนาคูมื่อประชาชน] การขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน 21/05/2558 16:59

11. ช ่องทางการใหบ้ร ิการ

1) สถานทีใ่ห้บร ิการ ทีท่าํการองคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอเิฒา่ / ตดิตอ่ดว้ยตนเอง ณ หนว่ยงาน

ระยะเวลาเปิดให้บร ิการ เปิดใหบ้รกิารวนัจนัทรถ์งึวนัศกุร์ (ยกเวน้วนัหยดุทีท่างราชการกาํหนด) ตัง้แตเ่วลา

08:30 - 16:30 น. (มพีกัเทีย่ง)

หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ ์ วธิ ีการ เงือ่นไข(ถา้มี) ในการยืน่คาํขอ และในการพจิารณาอนุญาต

กรณีผูไ้ดร้บัใบอนญุาตจะบอกเลิกตวัผูค้วบคมุงานท่ีไดแ้จง้ช่ือไวห้รอืผูค้วบคมุงานจะบอกเลิกการเป็นผูค้วบคมุงานใหมี้

หนงัสือแจง้ใหเ้จา้พนกังานทอ้งถ่ินทราบในกรณีท่ีมีการบอกเลิกผูค้วบคมุงานผูไ้ดร้บัใบอนญุาตตอ้งระงบัการดาํเนินการ
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ตามท่ีไดร้บัอนญุาตไวก่้อนจนกว่าจะไดมี้หนงัสือแจง้ช่ือและสง่หนงัสือแสดงความยินยอมของผูค้วบคมุงานคนใหมใ่หแ้ก่

เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแลว้

13. ข ัน้ตอน ระยะเวลา และส่วนงานท ีร่ ับผิดชอบ

ท ี่ ประเภทข ัน้ตอน
รายละเอยีดของข ัน้ตอน

การบร ิการ

ระยะเวลา

ใหบ้ร ิการ

ส่วนงาน /

หน่วยงานท ี่

ร ับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)

การตรวจสอบเอกสาร ย่ืนขอเปลี่ยนผูค้วบคมุงาน

พรอ้มเอกสาร

1 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคมุ

งาน)

2)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ินตรวจ

พิจารณาเอกสาร

ประกอบการขอเปลี่ยนผู้

ควบคมุงาน

2 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคมุ

งาน)

3)

การพิจารณา เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน

ตรวจสอบการดาํเนินการ

ตามใบอนญุาตวา่ถงึ

ขัน้ตอนใดและแจง้ใหผู้ข้อ

เปลี่ยนผูค้วบคมุงานทราบ

(น.1)

2 วนั องคก์ารบรหิาร

สว่นตาํบล

หนองอิเฒา่

(องคก์รปกครอง

สว่นทอ้งถ่ินใน

พืน้ท่ีท่ีจะขอ

เปลี่ยนผูค้วบคมุ

งาน)

ระยะเวลาดาํเนินการรวม 5 วัน

14. งานบร ิการนีผ้ ่านการดาํเนินการลดข ัน้ตอน และระยะเวลาปฏบิตัริาชการมาแล้ว

ยงัไมผ่า่นการดาํเนินการลดขัน้ตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยืน่คาํขอ

15.1) เอกสารยนืยันตัวตนท ีอ่อกโดยหน่วยงานภาคร ัฐ
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ที่
รายการเอกสาร
ยนืยันตัวตน

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)
บตัรประจาํตวั

ประชาชน

- 0 1 ฉบบั (กรณีบคุคล

ธรรมดา)

2)
หนงัสือรบัรองนิติ

บคุคล

- 0 1 ชดุ (กรณีนิติบคุคล)

15.2) เอกสารอ ืน่ ๆ สาํหร ับยืน่เพ ิม่เตมิ

ท ี่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

1)

สาํเนาหนงัสือท่ี

ไดแ้จง้ใหผู้้

ควบคมุงานคน

เดิมทราบวา่ได้

บอกเลิกมิใหเ้ป็น

ผูค้วบคมุงาน

แลว้พรอ้ม

หลกัฐานแสดง

การรบัทราบของ

ผูค้วบคมุงานคน

เดิม (แบบน. 5)

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตหรอืใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่

2)

หนงัสือแสดง

ความยินยอม

ของผูค้วบคมุงาน

คนใหมต่าม

มาตรา 30

วรรคสอง (แบ

บน. 8)

- 1 0 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตหรอืใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่

3)

สาํเนา

ใบอนญุาต

ก่อสรา้งดดัแปลง

- 0 1 ชดุ (กรณีผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตหรอืใบ

รบัแจง้บอกเลิกผู้
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ที่
รายการเอกสาร
ยืน่ เพ ิม่เตมิ

หน่วยงานภาคร ัฐ

ผู้ออกเอกสาร

จาํนวน
เอกสาร
ฉบบัจร ิง

จาํนวนเอกสาร
สาํเนา

หน่วยนับ
เอกสาร

หมายเหตุ

รือ้ถอนหรอื

เคลื่อนยา้ย

อาคารแลว้แต่

กรณี

ควบคมุงานคน

เดิมและแจง้ช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหม)่

4)

สาํเนาหนงัสือ

แจง้การบอกเลิก

ผูค้วบคมุงาน

(แบบน. 7)

- 0 1 ชดุ (กรณีผูค้วบคมุ

งานคนเดิมไดแ้จง้

บอกเลิกการเป็นผู้

ควบคมุงานไวแ้ลว้

และผูไ้ดร้บั

ใบอนญุาตหรอืใบ

รบัแจง้ประสงค์

จะแจง้ช่ือผู้

ควบคมุงานคน

ใหมใ่หเ้จา้

พนกังานทอ้งถ่ิน

ทราบ)

16. ค่าธรรมเนียม

1) เป็นไปตามหลักเกณฑข์องกฎกระทรวงฉบบัท ี่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุม

อาคารพ.ศ. 2522

ค่าธรรมเนียม 0 บาท

หมายเหตุ -

17. ช ่องทางการร ้องเร ียน

1) ช ่องทางการร ้องเร ียน รอ้งเรยีนตอ่ผูว้า่ราชการจงัหวดักาฬสินธุ์

หมายเหตุ (ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัประจาํจงัหวดั)

2) ช ่องทางการร ้องเร ียนศนูยบ์รกิารประชาชนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรฐัมนตรี

หมายเหตุ( เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300 / สายดว่น 1111 / www.1111.go.th / ตูป้ณ.1111

เลขที่ 1 ถ.พษิณโุลกเขตดสุติกทม. 10300)
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18. ตัวอย่างแบบฟอรม์ ตัวอย่าง และคู่ม ือการกรอก

-

19. หมายเหตุ

-

วันท ีพ่มิพ ์ 20/07/2558

สถานะ รออนมุตัิขัน้ท่ี 2 โดย กพร (OPDC)

จดัทาํโดย องคก์ารบรหิารสว่นตาํบลหนองอิเฒา่

กรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย

อนุมัตโิดย -

เผยแพร ่โดย 20/07/2558


