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คู่มือสำหรับประชำชน: กำรขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงำน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ: องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย
1. ชื่อกระบวนงำน:การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
2. หน่วยงำนเจ้ำของกระบวนงำน : องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
3. ประเภทของงำนบริกำร:กระบวนงานบริการที่ให้บริการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
(กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว)
4. หมวดหมู่ของงำนบริกำร:อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง
5. กฎหมำยที่ให้อำนำจกำรอนุญำต หรือที่เกี่ยวข้อง:
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความสาคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม
7. พื้นทีใ่ ห้บริกำร: ท้องถิ่น
8. กฎหมำยข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลำ พระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ.2522 กฏกระทรวงข้อบัญญัติ
ท้องถิ่นและประกาศกระทรวงมหาดไทยที่ออกโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522
ระยะเวลำที่กำหนดตำมกฎหมำย / ข้อกำหนด ฯลฯ 5 วัน
9. ข้อมูลสถิติ
จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน 0
จำนวนคำขอที่มำกที่สุด 0
จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด 0
10. ชื่ออ้ำงอิงของคู่มือประชำชน การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
11. ช่องทำงกำรให้บริกำร
1) สถำนที่ให้บริกำร องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว / ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน
โทรศัพท์ : 036 - 714081
ระยะเวลำเปิดให้บริกำร เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการกาหนด)
ตั้งแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเที่ยง)
12. หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไข(ถ้ำมี) ในกำรยื่นคำขอ และในกำรพิจำรณำอนุญำต
กรณีผไู ดรับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผูควบคุมงานที่ไดแจงชื่อไวหรือผูควบคุมงานจะบอกเลิกการเปนผูควบคุมงานใหมี
หนังสือแจงใหเจาพนักงานทองถิ่นทราบในกรณีที่มีการบอกเลิกผู้ควบคุมงานผูไดรับใบอนุญาตตองระงับการดาเนินการตามที่
ไดรับอนุญาตไวกอนจนกวาจะไดมีหนังสือแจงชื่อและสงหนังสือแสดงความยินยอมของผูควบคุมงานคนใหมใหแกเจา
พนักงานทองถิ่นแลว
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13. ขั้นตอน ระยะเวลำ และส่วนงำนที่รับผิดชอบ
ที่

รำยละเอียดของขั้นตอน
กำรบริกำร

ระยะเวลำ
ให้บริกำร

การตรวจสอบเอกสาร

ยื่นขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
พร้อมเอกสาร

1 วัน

ส่วนงำน /
หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ
-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจ
พิจารณาเอกสาร
ประกอบการขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงาน

2 วัน

-

การพิจารณา

เจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตรวจสอบการดาเนินการ
ตามใบอนุญาตว่าถึงขั้นตอน
ใดและแจ้งให้ผู้ขอเปลี่ยนผู้
ควบคุมงานทราบ (น.1)

2 วัน

-

ประเภทขั้นตอน

1)

2)

3)

หมำยเหตุ
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุม
งาน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุม
งาน)
(องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่ที่จะขอ
เปลี่ยนผู้ควบคุม
งาน)

ระยะเวลำดำเนินกำรรวม 5 วัน
14. งำนบริกำรนี้ผ่ำนกำรดำเนินกำรลดขั้นตอน และระยะเวลำปฏิบัติรำชกำรมำแล้ว
ยังไม่ผ่านการดาเนินการลดขั้นตอน
15. รำยกำรเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรยื่นคำขอ
15.1) เอกสำรยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงำนภำครัฐ
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยืนยันตัวตน
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
บัตรประจาตัว
0
1)
ประชาชน
หนังสือรับรองนิติ
0
2)
บุคคล
15.2) เอกสำรอื่น ๆ สำหรับยืน่ เพิ่มเติม
หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ที่ รำยกำรเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
สาเนาหนังสือที่ได้
0
1) แจ้งให้ผู้ควบคุม
งานคนเดิมทราบ

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1
1

จำนวนเอกสำร
สำเนำ
1

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ฉบับ (กรณีบุคคล
ธรรมดา)
ชุด
(กรณีนิติบุคคล)

หน่วยนับ
หมำยเหตุ
เอกสำร
ชุด
(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
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ที่

2)

3)

รำยกำรเอกสำร หน่วยงำนภำครัฐผู้ จำนวนเอกสำร
ยื่นเพิ่มเติม
ฉบับจริง
ออกเอกสำร
ว่าได้บอกเลิกมิให้
เป็นผู้ควบคุมงาน
แล้วพร้อม
หลักฐานแสดง
การรับทราบของ
ผู้ควบคุมงานคน
เดิม (แบบน. 5)
หนังสือแสดง
1
ความยินยอมของ
ผู้ควบคุมงานคน
ใหม่ตามมาตรา
30
วรรคสอง (แบ
บน. 8)
สาเนาใบอนุญาต
0
ก่อสร้างดัดแปลง
รื้อถอนหรือ
เคลื่อนย้ายอาคาร
แล้วแต่กรณี
สาเนาหนังสือแจ้ง
การบอกเลิกผู้
ควบคุมงาน (แบ
บน. 7)

4)

-

0

จำนวนเอกสำร
สำเนำ

หน่วยนับ
เอกสำร

หมำยเหตุ
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)

0

ชุด

1

ชุด

1

ชุด

(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งบอกเลิกผู้
ควบคุมงานคนเดิม
และแจ้งชื่อผู้
ควบคุมงานคน
ใหม่)
(กรณีผู้ควบคุมงาน
คนเดิมได้แจ้งบอก
เลิกการเป็นผู้
ควบคุมงานไว้แล้ว
และผู้ได้รับ
ใบอนุญาตหรือใบ
รับแจ้งประสงค์
จะแจ้งชื่อผู้ควบคุม
งานคนใหม่ให้เจ้า
พนักงานท้องถิน่
ทราบ)

16. ค่ำธรรมเนียม
1) เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2528 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร
พ.ศ. 2522
ค่ำธรรมเนียม 0 บาท
หมำยเหตุ -
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17. ช่องทำงกำรร้องเรียน
1) หมำยเหตุ
1. ทางอินเทอร์เน็ต : http:// www.chumpakpaew.go.th/
2. ทางโทรศัพท์ : 036-714081
3. ทางไปรษณีย์ : 99 หมู่ที่ 5 ตาบลชาผักแพว อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110
4. หน่วยดารงธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
18. ตัวอย่ำงแบบฟอร์ม ตัวอย่ำง และคู่มือกำรกรอก
ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก
19. หมำยเหตุ
วันที่พิมพ์
สถำนะ
จัดทำโดย
อนุมัติโดย
เผยแพร่โดย

21/08/2558
รออนุมัติขั้นที่ 1 โดยหัวหน้าหน่วยงาน
(Reviewer)
องค์การบริหารส่วนตาบลชาผักแพว
อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี สถ.มท.
-

